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Senatas priėmė $4,800,000,000 darbų biliu
Bilius pasiųstas kongreso 

konferencijai išlyginti
Bilius praėjo nežiūrint niekurių senatorių 

pastangų sutrukdyti jo priėmimą

Simon tariasi su Hitleriu
Talkininkai neįstengia susitaikinti tarp savęs. Italija ir Frau 

cija didina kariuomenę ir ruošiasi karui

VVASH1NGTON, bal. 24. — 
Nežiūrint niekurių senatorių 
pastangų filibustinti—sutrukdyt 
biliaus priėmimą, administraci
jos pasiūlytas $4,800,000,000 
pašelpų (viešųjų) darbų bilius 
liko priimtas senato 68 balsais 
prieš 16.

Tą bilių atstovų butas pri
ėmė už kelių dienų po jo įne
šimo. Tečiaus senate jis buvo 
užkliuvęs du mėnesius. Biliaus 
priėmimą sutrukdė priėmimas 
pataisos, kad prie pašelpų dar
bų pastatytiems bedarbiams 
butų mokamos esančios toje 
apielinkėje algos. Administra
cija, kuri, numatė mokėjimą že
mų algų, tokiai pataisai griež
tai pasipriešino. Pagalios po 
ilgų derybų liko pasiektas kom
promisas ir bilius vėl atsidūrė 
senate.

šį kartą jo priėmimą bandė 
sutrukdyti sidabro infliacijos 
šalininkai, senatoriai Elmer 
Thomas ir Wheėftr. Taipjau j j 
visą laiką trukdė šen* Long, te
čiaus šj kartą jis buvo išvykęs 
j kitą valstiją, bet ketino su- 
gryšti lėktuvu bilių filibustinti.

Kad jie negalėtų biliaus pri
ėmimą sutrukdyti, ypač kad 
nespėtų sugryšti šen. Long, kiti

Francija nori išvary
ti visus svetimša

lius bedarbius
PARYŽIUS, kovo 24. —Ka- 

dangi nedarbas Franci joj nuo
latos didėja ir kadangi tenka 
šelpti daug ateivių, kuriuos 
Francija atsigabeno kada buvo 
geri laikai ir kada truko dar
bininkų, tai dabar tuos šelpia
mus bedarbius norima depor
tuoti, nes jie Franci j ai pasida
rė nebereikalingi.

Iš 543,000 šelpiamų bedarbių, 
54,000 yra svetimšaliai.

Per pastaruosius 4 metus 
Francija išvarė jau 600,000 at
eivių.

CLEVELAND, O., k. 22. — 
Garsioji lakūnė Amelia Ear- 
hart mano, kad moterys turi 
būti tiek pat draftuojamos 
(imamos kariuomenėn) karui 
kaip ir vyrai. Tik moterys tu
ri būti laikomos tarnybai už
pakaly linijų.

PORT DARWIN, Australijoj, 
k. 24. — Anglijos lakūnas H. 
L. Brook, vienas, išskrido į An
gliją. Jis banlys sumušti vi
sus greitumo rekordus.

Chicagai ir apiellnkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; biskj šilčiau.
Saulė teka 5:46, leidžiasi 6:- 

06.

senatoriai sutiko atiduoti kon
ferencijai išlyginti daugybę vi
sokiausių pataisų, gerai žinoda
mi, kad tos pataisos bus abie
jų butų , konferencijos atmes
tos.

Už biliaus priėmimą balsavo 
55 demokratai, 11 republikonų, 1 
progresyvis La Follette ir 1 dar
inėtis Shipstead. Prieš bilių 
balsavo 6 demokratai ir 10 re
publikonų.

Sulig biliaus, pašelpos be
darbiams bus panaikintos, bet 
iš to $4,800,000,000 fondo bus 
atliekami įvairus naudingi vie
ši darbai, kuriuos dirbti bus 
pastatyti dabar valdžios šelpia
mi bedarbiai. Pinigus tiems 
darbams išdalins pats preziden
tas Rooseveltas, atsižvelgda
mas į tai, kad tie darbai su* lai
ku patys apsimokėtų ir į tai, 
kurioje apielinkėje yra bedar
bių, taip kad tose apielinkėse, 
kur yra daugiau bedarbių, bus 
atliekama ir daugiau pašelpų 
darbų. ..

Senatui priemus^bilių su dau
geliu pataisų, dabar bilius eis 
abiejų butų konferencijon, ku
ri veikiausia pataisas atmes ir 
skirtumas išlygins, ir tada pa
siųs kongresui dar sykį, jau ga
lutinai, perbalsuoti.

0 h i o bedarbiams 
skirta mėsa sugedo

COLUMBUS, O., kovo 22.— 
Federalinė valdžia, kuri tiria 
Ohio bedarbių šelpimo adminis
tracijos veikimą, surado, kad 
virš 500,000 svarų' mėsos, ku
ri buvo pavesta administraci
jai išdalinti bedarbiams, sugedo 
ir teko ją sunaikinti. Spėjama, 
kad dar kita tiek yra sugedu
sios mėsos sandėliuose.

Jau virš 70 administracijos 
darbininkų liko pašalinti iš dar
bo.

SACRAMENTO, Cal., k. 22. 
—Valstijos senatas nusileido gu
bernatoriui ir 21 balsu prieš 19 
nutarė rekomenduoti kongresui 
priimti Townsend senatvės pen
sijų bilių, sulig kurio turi būti 
mokama 60 m. seniams po $200. 
j mėn. pensijos. Atgaleivis gu
bernatorius Merriam tą utopiš
ką bilių neva remia, bet tik 
tam, kad atsilyginti Townsend 
už jo pagelbėjimą nugalėti rin
kimuose Upton Sinclair.

BERLYNAS, k. 24.— Pro
pagandos ministeris paskelbė, 
kad Vokietija nuo spalio 1 d. 
uždraus garsintis per radio, 
nes garsinimai esą “nesuderi
nami su radio politiniu ir Švie
timo darbu”.

SPRINGFIELD, III., k. 22.— 
Wip. F. Bald, buvęs vice-prez’- 
dentas užsidariusio Nokomis 
National Bank, rastas kaltas už 
peržengimą federalinių (staty
mų apie bankus. Jam gręsia 
iki 10 metų kalėjime.

Francis Canny,^ Jungtinių Valstijų distrikto prokuroras 
(sėdi po dešinei), John W. Bricker, valstijos prokuroras (sėdi 
po kairei), ir Ray O’Donnell, prokuroro Canny asistentas. 
Jiems pavesta tyrinėti1 skandalą, kuris kilo ryšium su Ohio val
stijos bedarbių šelpimu.

lvoviety

Rusija formaliai per
davė geležinkelį 
Manchukuo valst.

‘ ■ >' ...... I .. .................... ........ (į

TOKIO, kovo 24. — Sovietų 
Rusija formaliai perdavė Ghini- 
jos Rytų geležinkelį Japonijos 
sukurtai Manchukifo valstybei. 
Tuo aitrus ginčai su Manchu
kuo ir Japonija užsibaigė. ?

Be to perdavimas geležinke
lio buvo Rusijos de fakto pri
pažinimas Manchukuo valsty
bės.

NRA nėra tiekia 
bai gyvas

OGDEN, Utah., k. 22. —Dar
bo sekretorė Perkins pareiškė, 
kad NRA dabar nėra tiek gy
vas, kaip buvo pirmiau, bet ir 
nėra tiek miręs, kaip tvirtina 
gen. Johnson.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio, skridimo fanansavimui užbaigti turi būti 

sukelti^ ..........          .............C. $4,750.00
kiek įplaukė:

Buvo paskelbta .........................................    $205.35
Dr. A. L. Davidoriis, 4910 S. Michigan avenue už

du laišku, gabenimui į Lietuvą su lėktuvų.. 5.00
North West Side Moterų Kliubas, auka .........   25.00

VISO ...........................................         $235.35
DAR TRŪKSTA .....................................................   $4,514.65

Laiko paliko nedaug. Jau prasidėjo pavasaris, o dar prieš 
jo pabaigą lakūnas Feliksas Vaitkus yra pasiryžęs būti Kaune.

Gegužės 5 dieną čikagiečiai jau su juo atsisveikins Lansing- 
Ford airporte.

Taigi vajus skridimo finansavimui užbaigti turi eiti spar
čiau.

Visi skridimo rėmėjai, kurie gali prisidėti su auka, yra pra
šomi tai padaryti dabar. Nesakykite: “Duobiu, kada skris!” Kai

sas darbas turi būt užbigatas.
'■ ■ * ■■ i -■ ‘

lakūnas skris, aukos jau nebus reikalingos.
Visos skridimo paruošimo išlaidos turi būti padengtos, pir

ma negu skridimas įvyks. Yra sąskaitų (|>ilų)» kurias reikia 
apmokėti tuojau^.

Draugijos ir kolonijų komitetai, kurie jąų yra fukėlę arba 
paskyrę pinigų skridimo reikalams, yra prašomi priduoti juos 
be atidėliojimo ALTASS centrui.

Taip pat, kurie norite siųsti su “Ęituanicą ĮI” lajškus savo 
vo giminėms arba draugams Lietuvą, užsisakykite juos tuo* 
jaus. Laiško nusitfntimąą kaštuoą $2.50. .jcentras,
yra pagaminęs tam tikslui socialius koriyęrtųs.ir popieti .

Sukruskime smarkiau pasidarbuoti. ?er ftęliąą savaites

Kongresas nu t a r ė 
žymiai padidinti 
Amerikos armiją
WASHINGTON, kovo 24. — 

Atstovų buto‘Jr senato konfe
rencija nutarė tuoj aus padidin
ti Jungt. Valstijų armiją 40 
nuoš.

Tas atidaro kelią paskirimui 
daugiau pinigų karinaim pasi
ruošimui ir pravėrimui įstaty
mų, kurie panaikintų karo pel- 
nūs.

- PerLONDONAS, k. 24
20 metų išbuvęs aklu David 
Williams, 22 m., atgavo regė
jimą, padarius opią ir retą ope
raciją. Dabar jis jaučiasi ap
sivylęs, ypač žmonėmis, kuriųtos 
visai kitokiais, daug malones
niais ir gražesniais įsivaizda
vęs.

kelias savaites vi- kapt. Eden bus aplankęs Mask
• ■: . •' .m .

jungos taryba bus apsvarsčiusi i 
Francijos skundą prieš Vokieti
ją už laužymą Versallės sutari 
ties.

Manoma, kad Francija rei
kalavo paskelbti Vokietijai eko
nominį boikotą, bet Anglija sų 
tuo nesutiko.

Manoma taipgi, kad Francija 
griežtai pasipriešino pakeitimui 
sienų, ypač sugrąžinimui Vo
kietijai Klaipėdos ir kitų žemių. 
Tą klausimą, manoma, Vokieti
ja iškels pasitarimuose su An
glijos užsienio reikalų ministe- 
riu Simon. Spėjama, kad šia
me dalyke Anglija pritars Fran
cijos nusistatymui.

Anglija norėjo, kad Simon 
kalbėtų Berlyne varde visų tal
kininkų, fyet; su tuo nesutiko 
Francija ir Italija. Todėl jos 
pranešime palinkėjo tik sėkmin
gos kelionės, bet pasilaikė teisę 
savystoviai veikti dėl Vokietijos 
pasiūlymų.
Francija skubinsis užmegsti 

sąjungą su Rusija --

' Kaip rik’ Simon, derybos su 
Hitleriu Berlyne užsibaigs ir 
kapt. Eden išvyks į Maskvą, 
Lavai irgi skubiai išvažiuos Ma
skvon. Manoma, kad jis nusi- 
veš tekstą projektuojamos 
Francijos ir Rusijos sąjungos 
ir kad ten sąjunga nebus vien 
svarstoma, bet jau bus galutinai 
u‘žmegsta ir pasirašyta.
Titulescu lankysis Paryžiuje
Talkininkai nesusitaiko ir 

klausimu pripažinimo ginklų 
lygybės Austrijai, Vengrijai ir 
Bulgarijai. Italija stoja už lei
dimą toms šalims atsiginkluoti. 
Bet yra žinoma, kad tam griež
tai priešinasi mažoji entente 
(čechoslovakija, Jugoslavija ir 
Rumunija), o ją yra priversta 
remti Francija.

Rumunijos užsienio reikalų 
ministeris Titulescu, kuris lan
kėsi visose mažosios entente 
šalyse, ateinančią savaitę at
vyks į Paryžių tufo klausimu 
pasitarti su Francija.

ITALIJA DIDINA KARIUO
MENĘ y

RYMAS, kovo 24. — Musso* 
lini kalbėdamas 16 metų fašiz
mo sukaktuvėse pareiškė, kad 
padėtis Europoj yra “debesiuos 
tą ir netikra”, bet kas ne atsi
tiktų Italija nebus užklupta ne- 
prisįruošusi. Ji jau turi, ar 
greit turės milioninę armiją ir 
ji bus visam kam pasiruošusi.

Kartu Mussolini pašaukė prie 
ginklo visus 1911 m. atsargi
nius. Dabar tarnaujantys ka
riuomenėj gimusieji 1903 m. 
jaunuoliai pirmiau paskelbtų 
dekretu, nebus paliuosuoti iš 
kariuomenė. 1914 m. gimę jau
nuoliai bus pašaukti karinome* 
nėn ateinantį mėnesį. Visą tai 
sudarys mažiausia 750,000 ka
reivių armiją. Įskaitant juod- 
marškinių miliciją, profesiona
lius kareivius ir karininkus, 
Italija turės milioninę armiją 

i Mussolini mobilizuoją didelę 
armiją nę tik prieš išorinį prie
šininką, bet ir sustiprinimui

BERLYNAS, kovo 24. — 
Dviejų valandų pasitarimas su 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu von Neurath padidino 
optimizmą valdžios rateliuose. 
Valdžios viršūnėse kalbama, kad 
dangus giedrėjąs atvykus Ang
lijos ministeriui.

Abiejų ministerių pasitarimas 
atsinaujins rytoj 9 vai. ryte.

HITLERIS “TAIKINS” 
EUROPĄ

BERLYNAS, kovo 24.—šian
die į Berlyną atvyksta dviejų 
dienų deryboms su Hitleriu An 
glijos užsienio reikalų ministe
ris Sir John Simon. Kartu de
rybose dalyvaus ir Simon pa- 
gelbininkas kapt. Eden, kuris 
tuoj po derybų, išvažiuos tęsti 
derybas į Maskvą ir Varšavą. 
Simon gi gryš atgal į Angliją.

Belaukdamas atvykimo Si
mon, Hitleris važinėjosi po pie
tinę Vokietiją, kad parodyti 
pasauliui Vokietijos gyventojų 
pritarimą Hitlerio politikai ii 
paskelbtam' Vokietijos atsi- 
ginMftVimai.     *' ‘ r - r ■ /» '

Tvirtinama, kad Hitleris de
rybose su Simon pasiūlysiąs sa
vo planą “nuraminirhui” ir “su
tvarkymui” Europos. Kokis 
yra tas jo planas, tebėra laiko
mo didžiausioj paslapty.

Betgi yr žinoma, kad jis ban
dys gerintis Anglijai, ir ban
dys ją atitraukti nuo kitų tal
kininkų. Tuo tikslu Hitleris 
galbūt pasiūlys -Anglijai labai 
didelių koncesijų ir gal net pa
lankią Anglijai sutartį.

Anglijos padėtis dabar yra 
kebli. Jai Vokietijos atsigink^ 
lavimas nėra baisus ir ji todėl 
neparodė didelio priešingumo 
kai Vokietija paskelbė atsta
tanti konskriptuotą armiją. Bet 
kada tapo paskelbta, jog Vo
kietija nori ir didelio karo lai
vyno, tai jau Anglija susirū
pino, nes tas sudarė tiesioginį 
pavojų pačiai Anglijai. Tas gal 
ir apsunkins Simon derybas su 
Hitleriu.
TALKININKAI ; NEĮSTENGĖ 

SUSITAIKINTI TARP
j ’ SAVĘS

PARYŽIUS, kovo 24. 
oficialis pranešimas 
apie vienybę ir . solidariški/mą 
tarp talkininkų, bet yra tikrai 
žinoma, kad vakarykštis talki
ninkų—Fra nei jos užsienio rei
kalų ministerio Lavai pasitari
mas su Anglijos ir Italijos už
sienio reikalų ministerių pagel- 
bininkais kapt. Eden ir Suvich 
nedavė teigiamų pasekmių. Tal
kininkams nepavyko susitaikin
ti tarp savęs ir pastatyti ben
drą frontą prieš Vokietiją.

Anglijos atstovas nesutiko 
prįimti Franci jos ir Italijos rei
kalavimų užimti griežtą pozici
ją linkui Vokietijos ir jos pa
skelbto atsiginklavimo ir pa* 
siūlė, kad talkininkų politika 
butų galutinai nustatyta tik 
vėliau įvykstančiame talkininkų 
pasitarime Italijoje* kada Si- 
Jffįph,'Sfeus/ aplankęs Berlyną, o

Nors 
ir kalba

vą ir Varšavą ir kada tautų są 
c.> ■ ,< ■■■■■ »

’l . ' . ■ . v, ,« • ■ - ■ 

savo valdžios šalies viduje, nes 
bedarbius yra lengviau suvaldy
ti kada jie yra laikomi po aš
tria disciplina kariuomenėj.
FRANCUZŲ MINISTERIS NU

MATO KARĄ ATEINAN
ČIAIS METAIS

PARYŽIUS, k. 24. — Karo 
ministeris Maurin kalbėdamas 
slaptame atstovų buto armijos 
komisijos susirinkime pareiškė, 
kad karo pavojus pasidarys tik
rai rimtas 1936 m., nes tada 
Vokietija galės turėti apei 720,- 
000 kareivių armiją ir 2,000,- 
000 atsarginių, taipjau bus ap
sirūpinusi ginklais ir amunici
ja. Tada Vokietija jau bus pa
siruošusi karui ir ji galės leng 
vai karą išprovokuoti.

Francija tą pavojų jaučia. 
Todėl Fraųcijos kariuomenė yra 
atitraukiama nuo Italios sienos 
ir gabenama Vokietijos pasie
nin. Tuo budu Vokietijos pa
sienin bus perkelta apie 30,000 
kareivių. Prailginus kareiviavi- 
mą^armija žymiai padidės ir 
greitai bus pareikalauta naujų 
kreditų armijos išlaikymui, 
ypač jos motorlzavimui. Dabar 
yra daromas peržiūrėjimas 
Franci jos amunicijos dirbtuvių.
KARIAUKITE, ARBA TARKI- 

TĖS, SAKO VOKIEČIAI
BERLYNAS, k. 24. — Vo

kietijos valdžios atstovas pa
reiškė :

“Jie (talkininkai) jau senai 
žinojo, kad mes atsiginkluoja
me ir jų protestai dabar nebe
turi vertės.

“Dabar viskas ką jie gali 
daryti yra: arba pasiųsti prieš 
Vokietiją savo armijas, arba 
nutarti pradėti su mumis de
rybas kaipo su lygia valstybe”.

Numato netolimą pasaulinį 
karą

- Buvęs Jungt.CHICAGO.
Valstijų pasiuntinys Vengrijoj 
Nicholas Roosevelt kalbėdamas 
čia užsienio santykių draugijai 
pareiškė, kad kaip tik Vokieti
ja bus pasiruošusi, dabartinė 
Versallės sutartis, teisingiau 
karo paliauba, bus panaikinta 
ir prasidės naujas pasaulinis 
karas. Valstybių susigrupavi- 
mas bus maždaug toks pat, ko
kis buvo ir pereitame kare. 
Anglija bandys laikytis nuoša
liai ir bandys Vokietiją ramin
ti, bet ilgainiui susidės su Fran
cija. Amerika irgi vargiai iš
silaikys neįsimaišiusi į karą.

Bet Rusija galinti nueiti su 
Vokietija.

Lenkija susilaukė 
naujos konstitucijos
VARŠAVA, k. 24. — Lenki

jos seimas triukšmingafne po
sėdyje priėmė naują Lenkijos 
konstituciją. Laike balsavimo 
socialistai demonstratyviai ap
leido posėdį. Dabar, manoma, 
sutiks prezidentauti ir Pilsuds
kis, kuris vis nenorėdavo pri
imti prezidentystės delei siau
rų prezidento galių.
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Ten, kur
Buvo Rojus
(Iš kelionės po Biblijos 

įvykių vietas).
1. Apie vandenį ir Rojų

Tarp Viduržemio juros ir 
Indijos sienų yra septynios 
valstybės: Palestina, Trans- 
jordanė, Syrija, Irakas, Ara
bija, Persija ir Afganistanas. 
Iš jų Palestina mažiausia, 
Arabija 
valstybių bendras plotas ly
gus Europai be Rusijos. Euro
pa yra baskų žodis ir jis rei
škia — 
drėgmės.
bės tuo atžvilgiu griežtai ski
riasi nuo Europos. Nes — Pa
lestina yra tyrai, Transjorda4- 
nė — tyrai, Irakas — tyrai, 
Arabija — tyrai ir t. t. Derlin
gos žemės čia mažai, vos tik 
kelios dešimtadalės viso plo
to ir tai dar ne visai išnaudo
jamos.
trūksta 
vienam 
trūksta 
: Ką nies žinome apie vande
nį?

Vienas milijonieriaus vai
kas, mokytojo užklaustas, kas 
žmogui reikalingiausia? —at
sakė: “Muilas!” Mokytojas, 
savo išmintim pasididžiuoda
mas, pataisė: “Ne, vaikeli, 
reikalingiausia yra žmogui — 
duona.”
. —O kaip pagaminsi duoną 
be vandens?—taip šio gudruo
lio paklaustų tyrų gyventojas. 
Pas mus kritulių per metus 
niekada nėra mažiau už 400

Palestina
— didžiausia. Visų tų

Žemė, turinti daug 
Minėtos gi valsty-

Kodėl? Todėl, kad čia 
reikalingiauio kiek- 
gyvam tvariniui — 

vandens.

rakui,

NAUJIENOS, Chicago, III.
- -- ■- ■ - -- - - --- -- 1-----------------

ka, bet Popiežiaus karalystė, 
kaip ir kitos valstybės, be ka
lėjimo neišsiverčia, todėl da
bar Vatikanas pradėjo staty
ti naujų kalėjimą, kuriame bu
sią trys kameros. Apie tai ra
šo užsieninė spauda.
------------- ... .....z.-,,1, v..;" llh

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

DIGESTIBLE 
AS MILK 
TTSFt.Fl

Buy gloves with whof 
it savęs 

relikto Mocrfli ftOr ta 
Jaugiau. kad rauti vert daata 
kolel«. Metertae Tooth Paa 
lldella tut>M parsiduoda 

Ji valo tr apaauvo daa 
tl» Be to raliu ratamrtat* 

o* kuriuo* rallte aurtplrk- 
i plrltlnaitea ar ka 

oeMbert PharMaoat Oo

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*
Asplendid cheese 
food for children

It spreads 
sllces 

toasts 
jnelts

joj, Irake, Persijoj jų retai ka
lia esti daugiau 200 milimetrų. 
Ir upių tuose kraštuose ma
žai. Palestino ir Transjordane 
per abi turi tiktai vienintelę 
Upę—Jordaną, 150—200 metrų 
žemiau juros lygmės ir labiau 
tinkančią pramohės reika
lams, negu žemdirbystei. -Sį£* 
rija turi kelias kalnų upes, 
guriose pavasariais vandens 
|»ana daug, bet žemės ūkio 
reikalams jos retai teišnaudo- 
janios. Tokia pat padėtis ir 
Persijoj bei Afganistane.
• Vienintelė valstybė, kuri ne
gali skųstis dėl vandens sto
kos, tai Irakas arba senoji 
Mesopotamija. Jos žemo teka 
dvi laivininkystei tinkamos 
upės: Tigras ir Eufratas. Bet 
kur gi šių upių drėkinamos 
žemės derlingumas? Abiem 
upių krantais tysi — nuoga 
dykuma. Kur pievos, dirvos ir 
sodnai? Visa, kas kadaise žė
lė ir žaliavo aplink Bagdadą, 
flabar riogso storo smėlio sluo
ksnio apdengta; tiktai retas 
žalsvas krūmelis liudija, kad 
čia kadaise klestėjo ir žaliavo.
* Kodėl taip? — stebisi sve
timšalis. Kaip gali išnykti že
mės derlius prie pat vande
ningų upių?

Tikrai čia reikia stebėtis: 
upių krantai tik vos pakilę; 
lipių vaga eina aukštai — už
tenka tik kiek lopeta pakasi- 
įėti—vanduo kilometrais bė
gs, kur reikiant. Jis reikalin
gas visur, tačiau nevartoja
mas laukams ir sodnams drė
kinti.

Tas vanduo surusi
Kur tik neisi Irake, — visur 

matyti balti, saulėj spindį plo
tai—tai druska. Kaip tai gahi- 
nia, kad seniau ta žemė buvu
si derlinga? Tenka prileisti, 
kad tada ji nebuvo tokia sūri. 
Kodėl padaugėjo druskos?Tai 
dar nėra galutinai išaiškinta;

PrtskutlniUoju laiku atrastas 
būdas, kaip druską nuo žemės 
nuskaluoti, bet tas bildas dar 
neturi praktiško pasisekimo. 
Jam reikalingas ypatingas 
drenažas—o irakiečiai neturi 
Pinigų.

Tigro ir Eufrato srovė neša 
su savim nė tfktai druską, bet 
ir milžiniškas dumblo mases, 
kurios užtvenkia ir užteršia 
kanalus bed kitus vandens ke
lius; juos tenka valyti ir nau
jai kasti.

Yra dar viena nelaimė: trts 
abi upės labai sriaunios ir 
uŽgaidingoš; jos nenori tekėti 
viena griežta vaga, bet dažnai 
•keičia savo vagą, klaidžioja. 
Kur vienais metais žaliavo 
datulių palmės, ten kitais me
tais jau teka upe. Taip ira
kiečiams jų gražiosios upės 
palaimos vieloj dažnai sutei
kia vargą ir nusivylimą. Ang
lai, kurie turi m a
stato prie Eufrato šliužus ir 
daro pylimus, nori užgaidin- 
gąją rytų gražuolę surakinti 
civilizacijos retežiais ir apsau
goti nuo neteikėtumų tuos gy
ventojus, kurie buvusioj Euf
rato vagoj įrengė savo datu
lių sodnus. Jei upė sumanytų 
vėl grįžti į savo senąją vagą, 
—tada galas ir sodnams ir 
namams, ir visam vargšų gy
venimui. Prieš tą upės užgai
dą anglai kovoja mašinomis 
ir kietu betonu—pamatysim, 
kuris nugalės.

Legendos sako, kad pirmųjų 
žmonią—Adonio ir IcVos — 
būstinė Bojus buvusi Mesopo
tamija, arba, kaip ji dabar 
oficialiai vadinama, Irakas. 
Svetimšalis vcl jausis nusivy
lęs: “Nejaugi Rojus galėtų 
būti tokiame druskos ir dum
blo pitname tyrlauky? — Aš 
negaliu tikėti! — sakys jis. 
Jam čia reiktų kiek pagalvoti 
ir atsižvelgti į senovę, tada 
jis ras pagrindą tai legendai. 
Mesopotamija seniau buvo ge
rai drėkinama ir derlinga ly
guma, tiktai vėliau, turkams 
valdant, ji apleista ir dum- 

‘bdais užteršta. Dar ir/^da b ar 
arabai-7 tebevadina Mesopota
miją ‘‘Žemės širdis” arba “Ge
rovės žemė,” nors ten mažai 
kas beliko iš senosios gerovės.

Maža kas iš to Rojaus beli
ko! Net gero ir blogo pažini
mo medis tėra tiktai pusiau 
supuvęs, akmenimis parem
tas kamiėnas su retomis su- 
džiuvusiomis šakomis.

Kenncbt, Mo. — Upes vanduo pakilęs 12 pėdų aukščiau nei paprastai. Ant upes kranto sudėta 
v smėlio maišai; kad vanduo negalėtų išsilieti.
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STEBĖTINI DALY
KAI

Merginų ir moterų 
streikas Chinijoj

šiomis dienomis Šanchajuje 
iškilo labai nepaprastas “strei
kas”, kuriam vadovauja jau
nos, ištekėti besiruošiančios, 
kinietes. Merginos protestuoja 
prieš neseniai išleistą “doro
vės įstatymą”, pagal kurį ne
ištikima žmona gali būti nu
bausta 1 met. kalėjimo, bet 
tokiam pat neištikimam vy
rui įstatymas nieko nesako. 
Didžiuma Šanchajaus žymių ir 
nežymių merginų nusprendė 
tol netekėti, kol šis įstatymas 
bus panaikintas. Kol kas šis 
“streikas” paskelbtas tik Šan
chajuje, bet jis gresia persi
mesti ir į visą Kiniją. BeL jei
gu už neiš t i ki įpy Į>u |iTy n d-
rima ir - vyrusJ kafiįį 
dinti, tai Kinijos kalėjimai bu
tų užpildyti šimtais tūkstan
čių kiniečių, nes kiekvienas 
pasiturįs kinietis turi be žmo
nos dar ir vieną, dvi meilu
žes.

*80

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

IT’S SlMPLY
Sušaudė savo slaptą 

meilužį
Tigras nedraskė 

merginos
INEXCUSABLE

TurtingasVILKAVIŠKIS
Vilkaviškio gyventojas Kvinta, I 
nors ir turėdamas žmohą, bet į 
draugavo, su pij. J. Vaitkevi
čiene, taip p'at ištekėjusia mo
terimi. Susitikimus skirdavo 
nuošaliose vietose, už miesto 
laukuose. Tokį vieną susitiki
mą jie buvo paskyrę ir pėrilai 
pavasarį Vilkaviškio miesto lau
kuose. Bet šis susitikimas bu
vo nesklandus: meilužiai ėmė 
bartis, ginčytis,' vienas kitani 
išmetinėti “neištikimybę”. Gin
čų rezultate— Vaitkevičiene į 
savo meilužį Kvintą paleido tris 
šuvius. Širviai pataikė vienas 
į ranką, antras į „strėnas, tre
čias į vidurius. Kvinta lieka in
validi!—negali vaiikščibti.

Marijampolės apygardos teis
mas vasario 27 d. šj'jj bylą spren
dė ir Vaitkevičien

Madraso provincijoj, Indi
joj, šiomis dienomis įvyko 
sensacija. Džiunglių pakrašty
je dirbęs kažkoks jaunas in
das su savo seserimi. Staiga 
iš miško išbėgęs tigras ir nu
žudęs indą. Bet tada palikęs 
nužudytąjį ir pabėgęs. Sesuo 
parkritusi prie nužudytojo bro
lio ir raudojusi. Taip jai be
raudant ji pajutusi, kad kaž 
kas ją .stumia nuo brolio la
vono. Pasižiurėjus pamatė, 
kad tigras savo snukiu ją stū
mė į šalį. Nustūmęs ją, pasi- 

1 čiupo brolio lavoną ir džiun
glėse dingo nebegrįžtinai.

You cannot expect to nlake 
friends socially or in Business 
jf you have halltošis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tecf it youfsėtf, the ohe way 
of mdkiriy* surė ybO do not 
offerid is tb gargle oftSrt v/ith 
Ltsterinė. lt instantly destroys 
odors, improves mouth Hygiene 
and checks infection. Lambėrt 
Pharmacal Company, St. LoUis; 
Missouri.

LISTERINE
ehds halitosis

klĮU 200,000,060 dermfr

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physlcal Thėrapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
mept ir magne- 
tic blartkets ir tt, 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovahai.

ubaudė tik
iV v-.# VA ' ■*’ ”
y; .. .-n...

Dr. A. J. Slanikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9' iH}10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nu0 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYET'įTE 3051.

AKIU SPECIALISTAI

Popiežius statosi 
kalėjimą

Viduramžių Vatikano rūsiai 
esą smartymį wdwleję, apgriu
vę ir kalėjimui įrengti netin-

SIUSKIT PER!

NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ADVOKATAI 
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell SL 

Tel. Republie 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedšlio, Sėredos ir 
' »'Pėtny«oš' 6 iki 9 \

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviii Daktaru Draugijos Nariai

Dr. Štrikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

*

Tel. Boulevard 6914 Diend ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Laidotuvių Direktoriai

-i—

Valandos: 
diliomis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofišas ir Rezidencija 

3335 So. HalstedSt, 
CHICAGO, ILL

■•"-.r i i . i.,1""irui; i i i...

3343 Sopth HalBtęd St.’ 
Tek Bdulėvard 1401

3325 So. Halsted St.
Valandos: riud 10 r. iki 2 po pietų 

ir nud 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8488Ą

Tel. Ofice Wentworth 6330 
. , Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų .ligų specialiste
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 do pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez; Tel. Vičtory 2343
Dr. Bertash 

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Ęalsted Sts., 

Ofisd valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pdgal sutarti.

Res. 6600 SoutE Artėsimu Avenue. 
Phone Prospect 6659 

. Ofiso Tol. Canal 0257
- Dr. P. Zt Zalatoris
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.
.-j,-, t-.. '

Tėvas
Laidotuvių Sųlygoa 

Lengvais Išmokėjimais
! REPublic 8340 

5340 Šo. Kedzie Avenue

ATĖJUS LIUDĖSIUI . 
PASIRINKITE!!

Juozapas Endaiiis

Dr. V. E* Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofise tel. Lafayette 8650
Rež. TeL Virginia 0869

__ .................................................................................................................................>■——

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
i 4645 So; Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj parfal sutarti.

J

Phėnė canal 052^ valandos: nuo 2 iki 4 irriud 7 Ikf 9 
iki 12 ir rittd 1:30 vai.; NėdSMttiiiis iiuė 10 Iki 12

elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: . . ., 

1034 W. 18th SU netoli Morgan St 
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.
Tel. Canal 8110 

Rezidencijos telefonai: 
, H/de Park 6755 ar Central 7464

Ofiso Tel. CalumCt 6893 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Hafstėd SL 
arti 81st Street.
2—4, 7—9 vai. vak. Ne
to Šventadieniais 10—12

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigah Avė..

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

. . nuo 9 iki 11 valandai ryte
4712 Rhllth Arianti A:Y 4 nū<> 6 8 valandai vakare.pUUlll /A&lildJlU Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Pnone Boulevar4 7589’ ■_______________________________

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
v YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

DR. G. SERNER Dr.. T. Dundulis
LIETUVIO GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

_Tel. Yardė I829 4157 ARCHER AVĘNUE
,, I , Telefonas Virginia 0086 

Pritaiko Akihiiiš Ofiso valahdos nuo 2-4 ir ndo 
Kreivas Akis 6-8’ v. v. Nedalioj pa'kal atitarti

Ištaiso. ----- ------------- :------------------------------—

4092 Archer Avenue

3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-l8413

2314 West 23rd Place

Phone Yards 1138

Phone Cicero 21091410 South 49th Court

Phone Canal 6174

• Nariai Chicagos, Ciceros- Lietuviii 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LACHAWICZ ir SŪNUS
Phones Canal 2515-—Cicero 5927

J. LIULĖVIČIUS
Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

A. MASALSKIS

A. PETKUS

668 West 18th Street

Cicero

J. F. RADŽIUS

S. M. SĖUDAS
718 West 18th Street Phone N(onroe 3377

1344 South 50th Avenue
CHAS. SYRĖWICZE

Cicero

L J. ZOLP
Phone Cicero 294

—V1""

Ji F. EUDEIKIS
460&-07 S. Hermitage AVenlie Phones Yards 1741-1742
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D VA1TUSH, OPT.
Lietuvis 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempiu^, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai aflkininš. Višuose’ atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai- 
dar. Speęial® atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikUs. KrėiVoš akys atiiai- 
sopios; Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos bė akinių. KairioA pigiau 
kaip piritiiaU.

„ Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomig. ir nėdSĮ. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefoną* Rejmblic 7868

KITATAUČIAI 
<^W^^**WW*rfWW^MW***^^**sR«^l*S****^****« «*•*•********•*

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 3? 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .

Gydo staigias to chroniškai ligai 
vyrui moterų to vaikų; pagal nau
jausius metodus X-Ray to kitokiu*

ar*«SWK DR- C. K. KLIAUGA 
kampas Halsted St. Dentištas

Valandos uo 10—4, ,nūo 6 iki 8 Valandos nuo 9-9' dieR* 2420 w“ Marąuette Rd.

AKIU SPECIALISTASr w"7
v f A. Moirtyid, M. D.

Į West Town Statė BAnk Blttg.
2400 Welst‘ Madisdri Strbet. * 

Vai. 1 iki 8 po pietų. 6. iki 8 vak;

Nattir

’ Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. Charles Sega! .
OFISAS

4729 Soi Ashland Avė.-
2 lubos 

CHICAGO. ILL .
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Hd 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diėna. . . .

Phone MIDWAY 2880 
-■ .... . ' - --------——- - - .. .
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avėntm 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12
Rez.. Telephone Plaza 2400

27 MfifU PATYLIMO 
Pritaiko akinius dėl visokiu akiu

Dr. John J. Smetana
Kampair ?8 ‘st.’
Valandai 
iki 8:00 
9:00 iki

OPTOMETRISTAS 
" So. Ashland Aveį

* * ■ •f”™* " '

« nuo 9:3d ik 
va. vakaro. NedSlioms nuo 
12:00 T ‘ "Kalbama lietuviškai



Pirmadienis, kovo' 25, 1935

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Kuomet ateivis nori 
parsitraukti žmonų ir 

vaikus i šitų šalį
KLAUSIMAS — Ar galimas 

daiktas ateiviui, kuris dar ne
turi Amerikos pilietystės po- 
pierų, parsitraukti iš Europos 
jo šeimyną, jeigu jis čionais 
gerai gyvena ir užtektinai pi
nigų uždirba jos tinkamam 
užlaikvmui?

ATSAKYMAS — Ateivio gy
ventojo žmona ir neištekėję 
vaikai, kurie dar nėra sulau
kę 21 metų, gali reikalauti 
antros pirmenybės stovio kvo
toje. Bet kad gauti šitą sto
vį Tamsia turi visų pirmiau
sia turėti įrodymų, jog esi le- 
gališkai įleistas į Suv. Valsti
jas nuolatiniam apsigyveni
mui. Tą gali atlikti išpildy- 
dainas Form Number 575, ku
rią gali gauti iš arčiausio imi
gracijos ofiso. Pasiųsk pačtu 
šitą formą su penkiais centais 
(krasos ženkleliu) komisijo- 
nieriui, tame uoste, per kurį 
buvai įleistas į Suv. Valstijas. 
Kuomet komisionierius pertik
rins tavo legališką įleidimą, tai 
praneš konsului, ir tada tavo 
žmona ir vaikai bus priskai- 
tyti prie “antros pirmenybės’’ 
kvotos.

Tavo šeimynai Europoje pa
siųsk užlaikymo afideivitą. 
Nes dabartiniu laiku yra rei
kalinga pridėti dokumentus 
apie savo finansus. Gali gau
ti certifikuotą pranešimą iš 
tavo banko, kuriame pažymė
ta kiek pinigų Tamsta turėjai 
bankoje, kuomet pranešimas 
buvo išpildytas. Jeigu turi 
kitokio turto, tai gerai prista
tyti kitą certifikuotą raštą apie 
tai irgi.

Gauk paliudijimą nuo tavo 
darbdavio, kur užrašyta, kaip 
ilgai jam dirbi, kokį darbą 
dirbi, kiek algos uždirbi, ir jei
gu tavo darbdavys taip dary
tų, tai gerai, kad jis pažymė
tų, jog jis ketina tave ir 
toliaus laikyti tarnystėje.

ant

Ateivių grąžinimas
KLAUSIMAS — Ar teisybė, 

kad Amerikos valdžia užmo
ka laivo kelionės iškaščius ne
dirbantiems ateiviams, kurie 
pageidauja gryžti į savo šalį. 
Aš atvykau į Suv. Valstijas 
1913 in„ bet palikau ten savo 
visą šeimyną. Per pereitus 
dvejus metus mane valstija 
šelpia, bet man butų daug ge
naus grįžti namon pas savuo
sius.

ATSAKYMAS 
valdžia grąžina tik tuos atei
vius, kurie šioje šalyje išgyve
no mažiaus kaip tris metus ir 
kurie jau tapo visuomeniškos 
sunkenybės bei pareiškė norą 
apleisti Suv. Valstijas nuolati
niam apsigyvenimui užsieny
je. Nesenai tapo įneštas į kon
gresą bilius, kuris, siekiasi lei
sti grąžinti ateivius, nepaL 
•sant, kaip ilgai jie čionais gy
veno. Bet šiuo laiku nėra ga
lima pasakyti, kada tas bilius 
taps įstatymu.

Turiu suvirš 60 metų.
Federale

r'"

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kokos šiais

Kokios šiais

- Išrokavi- 
agrikulturos

1922 m., nepameta 
jeigu gauna persis- 
Jcigu tavo vyras ta-

ri išvystyti kaimyniškas indu- 
striališkas apylinkes ir jų 
vietiniai atstovai turi artimus 
santykius su valstijų projek
tais kaslink šilų dalykų.

‘ , f ' • ■ . t

jų gali gauti iŠ savo vietinio 
banko.

Persiskyrusios moterys 
nepameta pilietystę

KLAUSIMAS — Tapau Ame
rikos ^piliete daug metų atgal 
per savo vyro naturalizavimą. 
Du metai atgal persiskyriau 
su vyru. Ar taip darydama 
pamečiau Amerikos pilietystę? 
Jeigu pamečiau tai ką turiu 
daryli, kur vėl ja atgauti?

ATSAKYMAS — Moteris, ku
ri įgijo pilietystę ištekėjimu už 
Amerikos piliečio prieš rugsė-

pilietystę 
kyrimą.
po piliečių po apsivcdimo, bet 
prieš rugsėjo 22 m., tai gali 
prašyti atskirą pilietystės cer- 
tifik'atą. Bet reikia išpildyti 
aplikaciją ir pristatyti District 
Director of Immigration and 
Naturalization. Tokios apli
kacijos turi būti padarytos ant 
Form 2400. Aplikacija su 
dviem fotografijom ir pinig- 
laiškiu ant $5.00 vardu (>)in- 
missioner if Immigration and 
Naturalization, Washington, 
D. C., turi būti pasiųsta. Jei
gu tavo vyras jau buvo pilie
tis, kuomet ištekėjai už jo, tai 
Tamsta negali gauti tokį at- 
kirą certifikatą, bet tas neper
maino fakto, kad esi Ameri
kos pilietė.

Kompensacijos Ohio 
valstijoje

KLAUSIMAS — Vyras, dirb
damas fabrike Clevelande, 
Ohio Valstijoje, liko rimtai-su
žeistas ir nuvežtas į ligonbutį. 
Galimas daiktas, kad jis ne
teks kojos. Jis turi žmona 
ir tris vaikus. Kokių kompen
saciją jis gali gauti?

ATSAKYMAS — Sulig Ohio 
valstijos kompensacijos įstaty
mu, maksimumo kompensa
cija dėl dalinio sunegalėjimo 
yra $4,000. Kompensacija už 
netekimą kojos bus 66 2/3% 
paprastos savaitinės algos per 
190 savaičių, ir maksimumo 
savaitiniai mokesčiai apriboti 
iki $18.75.

Informacijos apie užsi
laikančius ‘Homesteads’

KLAUSIMAS — Kaip sve
timtaučių organizacijos sekre
torius, aš noriu gauti infor-

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARRISON 0T51

Z

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

Paskolos ūkio namo 
pagerinimams

KLAUSIMAS
ti elektriką ir bėgantį vandenį 
ant ūkio. Ar aš galiu gauti 
paskolą tokiems pagerinimams 
nuo valdžios?
. ATSAKYMAS — Išrokavi- 
Housing Adininistration ragi
na tokius pagerinimus. Gali 
gauti mažą paskolą per FHA 
pagerinti savo ūkio namą ir 
kitas nuosavybes. Informaci-

- “-------- F“
Ūkio algos

KLAUSIMAS 
blogais brikais yra lauko dar
bininkų algos?

ATSAKOMAS 
m ai '■ fedcral ių 
ekonomistų nustato paprastą 
mėnesinę alga (su valgiu) lau
ko darbininkams 1932 m. 
$34.74 į mėnesį ir $1,88 į die
ną. 1933 m., kuomet viskas 
buvo blogiausia, ūkių algos su 
valgiu nupuolė iki $15.86 į 
menesį ir 86 centų į dieną. 
Nuo to laiko algos vis kyla, 
bet vistiek nepasiekė 1929 m. 
laipsnio. x F LIS.

Pranešimas Vykstantiems į Lietuvą
“NAUJIENŲ” DIDELĖ EKSKURSIJA

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Modemiškuoju baltu motorlaiviu '

Korekiyo Tahahaabi

Korekiyo Tahahashi, Japoni
jos finansų ministeris, kuris 
stoja už tai, kad Kinijai butų 
skolinami pinigai.

galimybę gauti 
valdžios arba 
pagalbos musų

macijų apie 
nuo federalės 
nuo valstijos 
projektui išsiųsti skaitlių mu
sų nedirbančių tautiečių ant 
mažų ūkių netoli industria- 
liškų miestų. Kur galiu gauti 
informacijų apie tai?

ATSAKYMAS — Pasiųsk 
laišką į “Subsistcnce Homes- 
tead Division” Department of 
the Interior, Washington, D. 
C., dėl genėralių informacijų 
apie tą dalyką. Bet praktiš
kiems tikslams patartume su
sinešti su savo valstijos FERA 
(Fedcral Emergency Relief 
Adininistration) atstovu. Svar
bu taip daryli, nes FERA no-

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko.
Išbaltina rubus i 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas išradimas.
Išmėginkite tuojau.
kvortomis grosernėse. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau
kia

Pullman 8011

Parsiduoda

PAMOKOS
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos

x Knygvedystės
Stenografijos
(Gregu Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halated St„ Chicago, III.

$5.000.00 apdraustas.

, i*
Saugumas jūsų invest- 
mentų apdraustas per U. 

■S. Government ištaiga— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n. 
Washington* D. C.

Bourbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. $ 1 (1 75 

keisas ..................... ■ I v
My Old Pat. 8 mėnesių 

senumo, 90 pr. 
keisas .................. ■

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. $17 
keisas .................. ■ ■

Parduodam visokią degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdele pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIOUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulėvard 0470

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

t

DON’T
NEGLECT 

L A COLD
šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENĄ IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

4138 ARCHER AVENUE

Nuo Neuralgišky 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAJN-EXPELLERI
Pain-Expelleris visuomet, 

palengvina skausmus

Elektrikinės

LEDAUNES

Žemiausios Kainos 
Chicagoj’e 

NUO

ir aukščiau
DIDELIS PASIRINKIMAS f
APEX, NORGE, 
LEONARD, 
WESTINGHOUSE 
OROSLEY.

Lengvi išmokėjimai.

“GRIPSHOLM”
Ilgio. 676 pMų; pločio 74 pėdų: 18.000 reg. tonų tonažą.; įtalpos 23.000 tonų.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
Išplaukia iš New Yortco

7 GEGUŽES 25 D., 1935 M.
ši ekskursija yra užgirta Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Am.

Malonu yra vykti | Lietuva be peraėdimo, (nėdua | laivą New Yorke ir i Ali pu. 
Klaipėdoj I ••Naujienų" ekHkiiraijOH palydovą. K. Auru.t, Naujienų redakcijos na
rys. palydėti keleivius ifi Chicago. iki Klaipėdos. Laive Alkiai, muzikaliai kon
certai ir dčnio sportas. Bus rodomos Aviesogarsinės filmos.

Laivas nepaprastai Svarus. dideli kambariai, gera ventiliacija, modemiškai 
(rengtas, švedų virtuvė plačiai iAgarsčjusi valgių raeionaliAkumu ir gausumu.

Visais kelionės reikalais mal >nėkite kreiptis žemiau paduotu adresu, arba i 
bot kuri vietini laivakorčių agentą. Informacijas ir broAlurėlą apie ekskursiją 
teikia veltui.

LITHUANIAN NEWS PUBLISHIN CO., 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Autorizuota Agentūra

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ 

Mes mokam už kiekvieną dolerį divi
dendus, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau
sių finansinių įstaigų po Federal Val
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. įstojimo mokėti 

/ nereikia.
Kiekvieno žmogaus depositas iki

ederal Savings
AND .LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHAHGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

j

■
Radio programai Nedėliomis nuo 

1 iki 1:30 po pietų iŠ stoties 
WCFL, 970 kil.

Ketvergais nuo 8 vai. vakaro— 
WHFC.

Jos. F. Sudrik,» 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Roulevard 8167 
CHICAGO, ILL.

Lafayette 0401 GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Natūralizacijos teisės 
Amerikos pilietės

KLAUSIMAS — Aš išsiė
miau savo pilnas pilietystės 
popieras 1932 m 
vyras vis lieka ateiviu, 
yra teisybė, kad pagal naujus
įstatymus jis gali gauti jo 
“antras popieras”, neišsiimda- 
mas pirmųjų. ,

ATSAKYMAS — Taip, jei 
apsivedimas jvyko po gegužės 
24 d. 1934 m. arba jei moteris 
tapo pilietė po tos dienos. To
kiame atsitikime Amerikos pi
lietės vyras gali prašyti Ame
rikos pilietystės be išpildymo 
“pirmųjų popierų“ ir tik po 
trijų metų rezidencijos Suv. 
Valstijose
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NAUJIENOS
The Uthnanlan Daily Newa

Publlshed Daily Except Sunday by
Ihe Lithuanian New* Pub., Co., Ine.

1739 South Halzted Street
Telephone CANal 8500

88.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Edkor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
88.00 per year in Canada
>7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3e per copy.

Ehtered as Second Oass Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
)H. Telefonas Canal 8500.

Ufukyino kalas:
Chicagoje — paštu: 

mietams —.......... 
Pusei metų ----- --

Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesini _____

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija ..............................  3c
Savaitei 18c
Mėnesiui ........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicegoj, 
paštai

Metams —_______________ 87.00
Pusei metų _ ______  3.50
Trims mėnesiams .. ..............   1.75
Dviem mėnesiams .... .......... 1.25
Vienam mėnesiui .......   75c

Lietuvon Ir kitnr užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų____ __ _____ 4.00
Trims mėnesiams _____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Jeigu “naciai” norės atsiimti Klaipėdą, jie turės eiti į 
karą! ,

Ar jisai eis? Tai priklausys daugiausia nuo'ekono
minių priežasčių. Ekonominis krizis sugriovė Vokieti
jos demokratinę respubliką Ekonominis krizis paska
tino Vokietiją atgaivinti savo militarizmą. Ekonomi
nis krizis prispyrė Hitlerį atvirai stoti į tarptautinių 
sutarčių laužymo kelią. Ekonominis krizis gali jį toliaus 
atvesti į tokią desperaciją, kad jisai rizikuos net pradė
ti karą. Karas butų kapai “nacių” diktatūrai. Bet iš 
desperacijos žmonės kartais ir iš dvidešimto aukšto šo
ka žemėn.

Ne vien frazėmis apie taiką turėtų Franci jos ir 
Anglijos valstybių vyrai ginti Europą nuo naujo karo 
gaisro, bet ir ekonominėmis bei finansinėmis priemonė
mis, kurios pakeltų masių gerbūvį visose šalyse, šito
kiose. taikos stiprinimo pastangose turėtų dalyvauti ir 
Amerika.

bandė užginčyti žiaurumus link [kilęs j padanges, 
politinių kalinių ir žadėjo, kai
tik susirinks parlamentas, pa-1 no paprasta priepuolamybe ir 
naikinti karo stovį ir sugrą- palankiomis apystovomis. Tuo 
žinti piliečiams spaudos, Susi- laiku buvo gera dirva vesti biz- 
rinkimų ir organizacijų laisvę. n( per paštą, — spausdinti di-

Ar jisai savo žodį išpildys, delitfs katalogus ir siuntinėti 
parodys ateitis. Delegatai no- juos farmeriams. Iš tų katolo- 
rčjo pasimatyti ir su respubli- gų farmeriai galėjo pasirinkti 
kos prezidentu Zamora, bet ji- tokius daiktus, kurių jie savo 
sai atsisakė jiem duoti audien-1 miesteliuose negalėjo nusipirk- 
ciją.

K-odel? Rosenwald tai aiški-
me nemato nieko blogo. Bet 
kuomet La Guardia pakviečia 
kokį socialistą dirbti New Yor- 
ko miesto administracijoje, tai 
laisvieČiai rėkia, kaip už lie
žuvio pakarti.

Kur jų sąžinė ir padoru
mas?

HITLERIS GALANDA DANTIS PRIEŠ KLAIPĖDĄ Apžvalga
Atsteigęs visuotiną kareiviavimo pareigą Vokieti

joje ir viešai atmetęs Versalės sutartį, Hitleris ieškos 
progų parodyti pasauliui vokiško militarizmo galybę.] 
Jisai turi tai daryti, nes to reikalauja jo diktatūros pa
laikymas.

Vokietija gyvena skaudų ir tolyn vis aštrėjantį 
ekonominį krizį. Krizis įkėlė valdžion Hitlerį, kuris bu
vo žadėjęs žmonėms pašalinti jų vargus. Įėjęs į valdžią, 
jisai, žinoma, turėjo ką nors daryti, kad jo rėmėjai ne-| 
atsisuktų prieš jį. Jisai ėmė didinti ginklavimąsi. Amu-! 
nicijos dirbtuvės Vokietijoje*per šiuos dvejus metus] 
dirbo viršlaikį. Kanuolių, tankų, aeroplanų ir kitų karo 
pabūklų gamyba vartojo geležį ir plieną. Tokiu budu 
tapo atgaivinta visa sunkioji pramonė, ir susidarė įspū
dis, kad “nacių” diktatūra atnešė šiek-tiek gerovės 
kraštui.

Bet šita militarizmo auginimu pagaminta gerovė 
nesustiprino ekonominės krašto padėties. Ji išsėmė val
stybės iždą ir surijo daug turto. Dabar Vokietija jau 
nebeturi kuo nė žaliavų nusipirkti užsieniuose savo pra
monei. Popierinės markės, galima sakyt, visai nepa
dengtos auksu. Užsieniuose bankai jų neima. Taigi kri
zis slegia Vokietiją šiandie dar labiau, negu prieš dve
jetą metų. Diktatorius turi ką nors daryti, kad nerei
kėtų uždaryti fabrikus ir išmesti į gatvę minias, ku
rioms buvo žadėtas išganymas arijų “rojuje”.

Todėl Hitleris išėjo prieš Versalės sutartį ir pata
po “didvyriu”, nesibijančiu pasipriešinti visam pašau-1 
liui, žmonių akys dabar yra nukreiptos į tarptautinį! 
konfliktą ir jie laikinai užmiršo savo kasdieninius var
gus., Bet minių entuziazmas praeis. Patriotiškais šuka
vimais pilvo nepasotinsi. Už kiek laiko vokiškas Fritzas 
ir vėl atsimins, kad jisai alkanas. Tuomet reikės naujo 
stimulfanto jo nervams padilginti, kad jisai neimtų gal
voti blaiviau apie “tautos vadą”, kuris jam buvo tiek 
daug visko prižadėjęs.

“Naciai” tai žino, ir dėlto jie jau dabar plariuoja 
naujus žygius, kurie palaikytų minių akyse Hitlerio au
toritetą. Po “pergalės” su Versalės sutarties* atmetimu 
turi sekti kitos “pergalės”. Kame jų ieškoti?

Po to, kai karo reparacijos tapo seniai panaikintos, 
ginklavimosi lygybė Vokietijai pripažinta ir pagalios 
tapo atsteigta Vokietijos armija; tai naujų laimėjimui 
Vokietija tegali tikėtis tik sienų pakeitimo srityje. Vie
nas toks pakeitimas buvo vokiečių “laimėtas” neseniai, 
kada Saaro distriktas tapo sugrąžintas Vokietijai. Ne 
kažin kokia tai buvo pergalė, kadangi niekas nė neabe
jojo, jogei to distrikto gyventojų dauguma balsuotų už 
Vokietiją. Bet Hileris tą įvykį išpūtė į didelį burbulą. 
Ir kova dėl Saaro jam buvo kaip ir repeticija pasiruo
šiant kitiems panašios rųšies žygiams.

Yra ir daugiau tokių “prarastų” teritorijų, kurias l tai Jisai butą “išdavikas 
“naciai” trokšta “atpirkti”. Pirmiausia tai — Klaipėdos r 
kraštas. ,

Klaipėdoje, kaip ir Saare, vokietininkai sudaro gy- [ta^ 
ventojų daugumą. Kone visi tie vokietininkai (nors la- ;pramanyti, 
bai žymus jų skaičius susideda iš lietuvių ūkininkų ir f —-----—-
darbininkų) dabar, tur būt, yra užsikrėtę hitlerizmo PROTESTAS PRIEŠ ISPANI- 
“pavietre”. Jų “išvadavimui” Hitleris gali pavartoti J0S REAKCININKUS 
vieną iš dviejų metodų: tą, kuris jam suteikė “pergalę” Tarptauti^^bininkų Pro- 
Saaro distnkte, t. y. plebiscitą (atsiklausimą visuotino fcsinių sąjungą Federacija ir 
balsavimo/ keliu), arba tą, kuriuo jisai bandė užkariauti Socialistinis Darbininką Ihter- 
Austriją, t. y. ginkluotą sukilimą., *

Klaipėdos kraštui jplebiscitas, žinoma, nėra taikyti
nas/ kol yra galioje konvencija (tarptautinė sutartis), 
kurią savo parašais patvirtino didžiosios Europos val
stybės. Bet Hitleris, be abejonės, reikalaus, kad Klaipė
dos konvencija butų pakeista.. Europos valdžios, ma>- 
tyt, tai žino, nes pereitą šešetdienj, kai Paryžiuje įv^ko 
Anglijos, Franci jos ir Italijos’' ministerių < pasikalbėji
mas, tai ministeris Lavai viešai pareiškė, kad Franci ja 
absoliučiai nesutiks tartis str Vokietija “apie Klaipėdos 
krašto arba kurios nors kitos teritorijos grąžinimą 
reiel,y:. O ri u <1 r J-

Vudmusi, Klaipėdos klausimą Hitleris jau bando Įgai buvo laisvamanis i? kovojo 
iškelti diskusijose su kitomis valstybėmis. Negali būti 
nė kalbos apie tai, kad jisai šitame dalyke laimėtų de* 
rybų keliu. Teritorijų pakeitimai be karo neįvyksta, I jungos steigėjas Ispanijoje. Tos

TUR BŪT, “ANTIS”

Vienas Amerikos korespon
dentas rašo apie “gandus” 
Austrijoje, kad Schuschniggo 
vyriausybė vėl pradėjusi slap
tas derybas su kai kuriais so
cialdemokratų partijos lyde
riais, stengdamasi įtraukti' juos 
į “patriotišką frontą”, idant jai 
butų lengviau atsiginti nuo “na
cių”, kurių įtaka milžiniškai 
sustiprėjo po to, kai Hitleris 
viešai atmetė Versalės sutartį.

Klerikališkai-fašistiška Aust
rijos valdžia, kuri prieš įlietus 
laiko smurtu sunaikino social
demokratų partiją, valdo kraš
tą tik su ginklo pagelba, Dide
lė dauguma žmonių valdžios ne
apkenčia, bet ji išsilaiko dėl to, 
kad ta dauguma yra suskilusi. 
Apie 40 nuošimčių Austrijos 
gyventojų yra socialdemokra
tai ir, gal būt, koki 30 nuošim
čių yra “naciai”. Suprantama, 
kad socialdemokratai neina su 
hitlerininkais. Tokiu budu sau
ja fašistiškų klerikalų, kuriuos 
kažin ar remia trečdalys žmo
nių, gali valdyti.

Bet Schuschniggas bijo, kad' 
“naciai” gali gauti pagelbą iš 
Vokietijos ir sukilti. Todėl, anot 
minėtojo korespondento, jisai 
ėmė gerintis socialdemokra
tams, siūlydamas jiems įvairių 
koncesijų. Jisai pasiūlęs jiems 
leisti atsteigti kultūrines so
cialdemokratų organizacijas — 
švietimo draugijas, sporto są
jungas ir t. t. Paskui jisai ža
dėjęs net nuimti draudimą nuo 
darbininkų profesinių’ sąjungų 
(unijų). Valdžios atstovai Šituo 
reikalu turėję slaptų pasitari
mų su keliais “dešiniaisiais” 
socialdemokratais.

Bet tai veikiausia bus laikraš
tinė “antis”. Buvęs Vienos bur
mistras Seitz sako, kad social
demokratai jokių derybų su 
valdžia arba jos žmonėmis ne
vedė ir neves, ir jeigu kuris 
socialdemokratas savo atsako- 

Įmybe tokiose derybose dalyvau- k ------ ’

■j Gandų apie Austrijos val
džios tarimąsi su socialdemo
kratais buvo jau ir pernai me

“katalikišką 
ponas Ler- 

atžagareivių 
su klerika- 

Dabar

ti. O jeigu ir galėjo, tai turėjo 
brangiau mokėti.

Tai, pasak Rosenwaldo, bu
vusi paprasta priepuolamybė, 
kad jam atėjusi j galvą stoti 

Kaip kitose šalyse, taip iri į tos rųšies biznį. O kadangi 
Anglijoje, komunistai turi įvai- aplinkybės tam bizniui buvo 
rių “nekaltais vardais” pasiva- labai palankios, tai jis ir tu- 
dinusių organizacijų, per ku- rėjęs pasisekimą.
rias jie veda 'savo partinę pro- Tokios pat išvados prieina ir 
pagandą ir vilioja pinigus iš profesorius Joseph Jastrow, pa- 
publikos. Viena tokių organi- garsėjęs psichologas. Jis irgi 
Izaciją tai __ “Komitetas Vo- sako, kad žmogaus gabumai la-
kietijos Fašizmo Aukoms šelp- Įįbai dažnai neturi nieko bendro 
ti”.

Prie šitos

PARTIJOS DISCIPLINA 
ANGLIJOJE

su tuo, ar jam sekasi gyVen- 
organizacijos ko- [fi> ar ne. Pasisekimas esąs šan- 

munistai buvo privilioję keletą so ir priepuolamybės pasėka, 
anglų Darbo Partijos veikėjų, Bet nejaugi priepuolamybe 
tarp jų ir lordą Marley. Mat, galima išaiškinti ir tą faktą, 
•komunistų vardas labai pras- kad vienam žmogui visą laiką 
tas, tai jie norėjo savo tiks- sekasi, o kitam visą gyvenimą 
lams panaudoti tų darbiečių [nesiseka? . 
vardus.

Tačiau Britanijos
Partija jau seniai yra nutaru-|^h sakysime, šansą laimėti lo
si, kad partijos nariai negali fterijoje.
dėtis prie komunistiškų orga-Į Tačiau atrodo, jog pasiseki- 
nizacijų, nežiūrint kokia skrais- mas gyvenime su jokiais ma
te jos butų prisidengusios. To- [tematikos dėsniais nėra sude- 
dėl Darbo Partijos valdyba įs- [rinamas. O tai todėl, kad žmo- 
pėjo tuos savo narius, kad jie | nera negyva* mašina 
laužo partijos discipliną. Tuo ’ ‘ 
met jie iš “nekaltos” komunis 

Į tų organizacijos pasitraukė.
■ H.lll ■■UI .......... I.... ............. III.. . I...

i Apie įvairius Dalykus |

Sąjungos tikslai yra kovoti už 
laisvę ir demokratiją.

Tačiau po Ispanijos revoliu
cijos, kuri išvijo 
karalių” Alfonsą, 
roux persimetė } 
pusę, susidedamas
lais ir monarchistais. 
jisai stovi priešakyje valdžios, 
kuri žiauriai sutrempė 1934 m. 
spalio mėnesio darbininkų ir 
valstiečių sukilimą prieš reak
cininkus.

Auriol ir Schevenels priminė 
•tam ponui, kad seniaus jisai 
pats kovojo už demokratybę ir 
laisvę. Juodu reikalavo, kad 
butų paleisti iš kalėjimo so
cialistai parlamento atstovai ir 
kad valdžia liautųsi persekioju
si darbininkus, kurie dalyvavo 
Sukilime, nes sukilėliai gynė 
krašto konstituciją. Leroux

ŠANSAS IR PRIE 
PUOLAMYBĖ

Prietarai. — Sekasi ir 
- nesiseka. — Priepuo
lamybė ir priežastin
gumas. — Ant nelai
mingo Makaro gal
vos visi kankorėžiai 
krinta. — Ljkitnas. — 
Kodėl vieniems žmo
nėms sekasi, o ki
tiems nesiseka.

nactonalag paskyrė du atstovu, 
V. Auriol ir W. Schevenels, kad? 
jie nuvyktų J Ispaniją ir. u& 
protestuotų prieš < žiauria# re
presijas^ kuriomis valdžia ker
šija savo polftiniems priešams^

Tiem dviejų Internacionalų 
Į delegatam būvą daroma daug 
kliūčių, kada juodu norėjo pa
simatyti su Ispanijos premje
ru Lerroux, bet, galų gale, jiem 
visgi pasiseks prie jo prieiti; 
Ponas Lerroux yra iš vardo 

■•“radikalas”. Per ilgus- metus ji-

prieš monarchiją. Jisai buvo 
liet vienas žmogaus Teisių Są-

Maiskis, Sovietų Sąjungos 
atstovas Anglijai, padarė ilgą 
pareiškimą, kuris buvo atspaus
dintas “Pravdoje”. Tame pra
nešime, be kitko, štai kas sa
koma: “Prie paprastų sąlygų 
asmenys, areštuoti dar prieš 
Kirovo užmušimą, galimas daik
tas, butų buvę nuteisti įvai
riam laikui į kalėjimą. Vienok 
Kirovo užmušimas reikalavo 
paaštrinti priemones nuslopini
mui jų planuojamo teroro”.

Vadinasi, “paaštrintos prie
monės” susiveda prie to, jog 
reikia žudyti ir nekaltus žmo
nes. Tuos žmones, kurie abso
liutiškai nieko bendro neturė
jo su Kirovo užmušimu!

Tai tikrai išvirkščias komu
nistiškas teisingumas!

* Matematikoje yra 
[dėsnis, su kurio pagelba gali- 

Darbo |ma Sana apytikriai apskaičiuo-*

Prieš kiek laiko “Naujienos” 
pranešė, kad Petras Didysis at
sisėdo, kai komunistai atidarė 
jo grabą. Na, o tuo tarpu ne
klaidingasis Leninas padaryti 
to negalįs.

Bet pasirodo, jog tai neati- 
Jinka tiesą. Jeigu Petras gali 
sėdėti, tai kas uždraus Leni
nui atsistoti ir stovėti?

Žinoma, niekas! O kad jis 
jau stovi, tąi jokios abejonės 
negali būti. Jeigu netikite, tai 
paskaitykite “Laisvės” No. 17. 
Ten štai kas rašoma: “Visi ma
to, jog užtemo skaisčioji žmo
nijos žvaigždė. Bet ir iš grabo 
Leninas atsistoja visu savo 
milžinišku didžiu priešais visą 

Ipasaulį. Ant naujosios gadynės 
Kas' tai? Paprastas prieta-1veikia jo psichiką, sukuria op-(rubežių jis stovės per šimtme- 

ras ir įsivaizdavimas? O gal jtimizmą, pasitikėjimą savimi ir čius, kaipo didžioji figūra”, 
tokiuose atsitikimuose visgi savo jėgomis. Jis veikia drą-[ Ko gero, neužilgo Leninas 
yra kas nors realaus? Jeigu taiIsiau,“energingiau, lengviau nu- pradės vaikščioti pėsčias po so- 
nėra paprastja priepuolamybė, gali įvairias kliūtis. vietijos žemę. Juk jeigu jis jau
tai kur gludi racionališkas iš- Į Visai priešingas dalykas at- [stovi, tai galės ir vaikščioti, 
aiškinimas? Kur reikia ieškoti sitinka, kada žmogus savo kar- (Sakoma, kad tik pirmas žing- 
priežastingumo; kuris “žaidžia [jeros pradžioje susiduria su nė- [snis yra Sunkus, o paskui —- 
žmogumi ?”

Prieš kiek laiko Dr. Tana
gras parašė labai įdomią kny
gą vardu “Likimas ir šansas”. 
Knygoje paduodama visą eilę

į veikia ne tik fizinės, bet ir psi
chinės jėgos, žmogaus gyveni
me gali pasitaikyti tai, kas at
rodo priepuolamybe, bet tikru
moje priklauso nuo priežastin
gumo, paeinančio iš žmogaus 
vidujinių jęgų ir savybių. Vi

ešai pripuolamai savo karjeros 
[pradžioje žmogus turėjo pasi
sekimą. Pirmas pasisekimas

pasisekimu. Jis jaučiasi beje- [tai tikri niekai...
gis, nustoja energijos, daro [ Man atrodo, kad kartu* su

Pastaruoju laiku mokslas su
sidomėjo prietarais. Jis bando 
išaiškinti ne tik tai, kaip jie 
atsirado, bet ir ieško prieta
ruose, taip sakant, krislo tie
sos, Istorikams legendos yra 
įdomios tuo, kad jose dalinai 
atsispindi senovės žmonių gy
venimas. Moksliška medicina 
studijuoja visokių žynių gydy
mo budus ir suranda' šio to 
naudingo. Nemažai dėmesio 
kreipiama ir j taip vadinamą 
okultizmo mokslą, kuris1 yra 
labai prasiplatinęs Indijoje. Tur 
būt, kiekvienas yra girdėjęs 
Stebėtinų pasakojimų apie in
dų fakirus, kurie neva nejau
čia skausmo ir gali grabe iš
gulėti po kelias savaites ar net 
mėnesius.

Prie paskutinės kategorijos 
priklauso ir tikėjimas laimin- 
|gu ar nelaimingu likimu pa
skirų žmonių. Tikėjimas tuo, 
kad kai kuriems žmonėms si- 
stematiškai sekasi arba nesise
ka. Sakoma, kad žmonėms for
tūna nusišypso arba visiškai 
nūn- jų nusigręžia. Atrodo, kad 
net azartiniame lošime (lošime 
'iš pinigų) ytfa favoritų, Jiems 
visą laiką sekasi/Tiio tarpu 
kiti lošikai peturi jokio' gillu- 
kio: kada tilt atsisėda, tai vi
suomet pralošia.

Išeina taip, lyg kokios ,tai 
paslaptingos jėgos Žaidžia žmo
gaus likimu. Tuo misterišku H- 
kimu, apie kurį vienoje dai
noje yra pasakyta: “Likimas 
žaidžia žmogumi, — jis priga- 
vingas visuomet: 
žmogų į padanges, 
sigailėjimo numeta 
nę”. &.

>, V V

gis, nustoja energijos, daro |
klaidas. Na, o tai veda prie [“skaisčiosios žmonijos žvaigž- 
nau'jų nepasisekimų.

Francuzų mokslininkas ir[daktoriams “užtemo” protas... 
įdomių faktų, kuriais bandoma I matematikas, prof. Bachelier.
išaiškinti tai, kodėl vieniems! 
žmonėms sekasi, o kitiems ne . 
siseka.: Pagalios, kodėl tam pa
čiam žmogui tai sekasi, tai ne
siseka.

žmonių gyvenime pasitaiko 
periodų, kada jie turi nepa
prastą giliukį. Bet, iš kitos pu
sės, kai apninka bėdos, tai' 
sunku nuo jų bėra ir atsigin
ti. Jos krinta, kaip ant to ne
laimingo Makaro galvos kan
korėžiai.

Maža to, kiekvienam musų1 
yra žinomi tokie žmonės, ku
riems sekasi gyventi. Jei jie 
įeina į bizni tai, žiūrėk, per 
kelis metus toli palieka savo 
konkurentus. Jei pasirenka ko
kią profesiją, tai irgi turi pa
sisekimą.

Dažnai mums tiesiog sunku 
suprasti, kodėl taip yra. Jo
kiais ypatingais gabumais tie Prieš kiek laiko San Fran- 
žmonės nepasižymi: Pasitaiko Cisco mieste kalbėjo Trojanov- 
dagi kaip tik priešingai, — gi- Skis. Prie prakalbų rengimo

dažnai yra Į prisidėjo ir baltgvardiečių sek- 
jų konku- tantai. Taip rašo pati “Laiš-

'* ' lvč”.‘

dės užtemimu” ir “Laisvės

žmonės 
gabus nei

į sako, jog pirmas pasisekimas I Maskvos “Izvestijos”' gruod
ai dažniausiai sudaro gerą šansą [žio 4 d. rašo, kad Rostove prie 
J antram ir trečiam pasisekimui. Dono traktoriai guli garažuo- 

IŠ kitos pusės, .gyvenime ne- se, kur jų niekas netaiso. Pa- 
daug tėra tokių atsitikimų, kad taisyta esą tik 17 nuošimčių, 
didelė nelaimė ir sukrėtimas Tai, tur būt, irgi reikia pri- 
praeitų be pasėkų. Nesąmonė skaityti prie komunizmo buda- 
yra aiškinti prietarais laimin- vojimo Stalino karalystėje... 
go ir nelaimingo likimo idėją J —o—
Jeigu žmogų persekioja nepa- “Laisvė” rašo: “1934 m. pa
sisekimai, tai čia nereikia ieš-Į vasarį valstiečių delegacija krei- 
koti pikto genijaus, 
yra kur kas paprastesnis. Bu-1 tų jiems daugiau muilo, ypač 
fent, prlepUoTAmybė jam buvo defikatnesnio, kvepiančio. Drg. 
nepalanki. Na, o pirmas nepa- Stalinas pasižadėjo patenkint 
sisekimas dažnai veda prie an- ją. reikalavimą”.
tro ir trečio nepasisekimo. Į Komunistiški laikraščiai die

na iŠ dienos bubnija, kad So
vietų Sąjungoje patys darbi
ninkai yra Šalies turtų valdo
vai1. Jeigu jie turtus valdo, tai 
kuriems galams diktatoriaus 
Stalino maldauja, kad jiems 
leistų su' muilu burnas nusi
prausti?

Šatfrfils tai “rojus”, nėra kas 
Ir sakyti! Be Stalino leidimo 
žmogus net burną su kvepian
čiu muilu negali prausti!..

Reikalas | pėsi j drg. Staliną, kad patiek-

*. u 4 a* t >

PASTABOS

tai iškelia 
tai be pa- 

į bedUg-

liugingi 
mažiau 
rentai.

Prieš ketvertą ar penketą]1 Tfojanovskis ne tik kalbėjo, 
metų New Orleans mieste įvy- [bet buvo ir poniškai pavaišin- 
iko stambiųjų biznierįų sUva- tas. Manau, jog netruko ir šam- 
žiavimas, kuriame dalyvavo* ir 
nabąšrtinkas Rosenwald, žino- į Kodėl bAltgvardiečiai ir stam. 
mas Ghicagos milijonieriui, [baus biznio atstovai parodė to- 
Rosenwaid {Steigė Sears, Roe-fkią meilę bolševikų atstovui? 
b««k and Co. krautuves. Pr»-Weli,. San Francisco dar tebe-. s,frank Rfuko„ aatoriui 
sidėjo, taip sakant, iš nieko, turi 15 milijonų dolerių, ku- kr dau^ils kitų įdomių straipsnių, 
o išaugo J- milžinišką įstaigą. HiioB paliko caras Mike. . Galima’ Raut^NAUJPENO^E^”1111"" 

‘ Suvažiavime Rosenwąld pa- Pokylio tostmeisteris, pristą- ___________ ■_
sakė labai įdomią kalbą apie Itydamas Trojanovskj, išdidžiai :
savo pasisekimą. Pirmiausiai | Reiškęs, jog gerbiamas sve- Reikalaukite “NAUJIENAS” 
jis pabrėžk tą faktą, jog jis [šias tarnavęs carui prie seno- arti bite kampo, kur parduoda- 
nebuvęs jokis genijus, šimtai jo režimo^ o dabar užimąs la- ttd laikraščiai. Pardavėjas lai- 
žmonių, su kuriais jam tekųĮ’bai' atSakomingą Vietą paS bol- kmMų bus gatavas Jums pa- 
susitikti, buvę gabesni nei jis. ševikus. į
Bet nežiūrint to,'biznį jiems Kad Tro j ano v skis tarnavo tb smagumui, bet Jūsų pato- 
varyti nesisekė, kuomet jis iš-’carui, tai “Laisvės” flonkės t?.-lgurno defeL

z ' . ’■ . ' \ ' ■ ■ ’ ‘ ’
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KULTŪRA NO. 1
Fuikus Siu metu naujas it idoinus 

numeris, kurio turinys yra sekamas:
Fašizmas ir imperializmas — Uk

rainos klausimas ir Lenkija. Komu
nistines pedajrogikos kritiška apžval
ga. Laiškas “Frank Krukor‘

j tarttauti. Jisai tenai stovi ne sa- 
Kad, Ttrojanovskis tarnavo Itb smagumui, bet Jašą pato-
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ŠEŠI MIRTINAI SUDEGĖ, 34 SUŽEISTI BAI
SIAM KABARETO GAISRE

*

Linksmas studentų vakarėlis Chicagos 
priemiestyje pasibaigė šiurpia tragedija
Kelias minutes prieš tai lin

ksmai dainavę, šukavę ir šokę, 
vakar anksti rytų šeši North- 
western universiteto studentai 
galėjo negyvi, mirtinai sude
gę, o 34 vaitojo sunkiau ar 
lengviau nukentėję nuo lieps
nų.

Šiurpia tragedija pasibaigė 
linksmas studentų vakarėlis 
Club Bendezvous kabartete, ku
ris randasi Chicagos priemies
tyje, Morton Grove, 5941 Dem- 
pster Road.

Maža kabareto saliukė buvo 
pilna žmonių, viso apie šimtą. 
Muzika linksmai grojo, studen
tai šukavo, šoko, gėrė “kokte
ilis” ir alų.
Negalėjo ištrukti iš degančios 

sjalės
Visiems besilinksminant, stai

gia, nežinia iš kur pasirodė 
liepsnose ir beveik žaibo grei
tumu ėmė degti visa salė. Kilo 
sumišimas, visi ėmė grūstis 
prie durų.

Bet durys buvo mažos, siau
ros, atsidarančios į vidų. Kai 
minia ėmė grųstis, tai nei durų 
būva galima atidaryti, nei iš
eiti laukan. Langai buvo ma
ži, ir užbarikaduoti, tad ir jų 
negalėjo naudoti pabėgti. O 
liepsnos tuo tarpu siairte vidu
je, vis labiau išsiplėsdamos, nes 
kabaretas buvo išdekoruotas 
popierinėmis dekoracijomis ir 
fliušinėmis firankomis, kurios 
lengvai degė.

Namas medinis
Besivaržant prie durų kai 

kuriems pasisekė išsigelbėti, bet 
beveik pusė paliko liepsnojan- 
čiame mediniame kabareto na
me. Keli policistais bandė pa
silikusius gelbėti, bet visų ne
pajėgė laiku išnešti.

Tad, kai liepsnos buvo numal
šintos, viduje buvo rasti šeši 
mirtinai sudegę studentai. Iš su
žeistųjų keli yra tiek sunkiai nu
kentėję, kad irgi greičiausiai 
mirs. Tokių yra apie 14-ka.

Sudegę Fred Anderson, me
dicinos studentas iš Eau Gai
re; Jack Cocker, 21 metų, stu
dentas iš Cedar Bapids, Ioaw: 
B. Wolfe, 'Senn mokyklos stul 
dentas; Helen Johnson!, iš 
Mihvaukee; Arlene Harvey, 
Niles Center, ir James Hronek, 
biznierius iš Chicagos.

Žada pakarti pikta
darį Chase Chicagos 

miesto centre
Dabartiniu laiku prieš fe- 

dcralį teisiną eina nagrinėji
mas piktadario John Paul 
Chase bylos. Jis kaltinamas 
nužudymu federalio agento 
Samuel Cowley, laike susišau
dymo, kuris įvyko pereitų me
tų pabaigoje netoli Chicagos. 
Ten buvo nužudytas banditas 
Baby Facc Nelson.

Iš anksto spėjama, kad 
Chase busiąs nuteistas mirti 
ant kartuvių. Kadangi nei fe- 
deralė valdžia, nei Cook ap- 
kritis neturi kartuvių, lai štai 
kas manoma padaryti. Nuos
prendis turi būti įvykintas ant 
žemės, priklausančios federa- 
lei valdžiai. Tokia vieta vra 
senoji pašto rūmai, kuriame 
yra teismas. To rūmų kupo
lo j c manoma įrengti kartuves 
ir Chase ant jų pakarti.

735 metų senumo 
choras atvyksta 

Chicagon
Balandžio 12 d., Chicagon 

atvyks iš Vokieti jos Dresdcnb 
miesto berniukų choras. Tai 
bus pirmas choro vizitus Ame
rikai. Grupė buvo įsteigta 
735 metus atgal.

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išbėrimų, 

• • Dėmių ir kitu odofi erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

temo
DR .SKiN s RPiT i o hJ S

FUttPACK
NOSLACK 
FILLING

ALWAYS UNIFORM 
. . . OF. TEN DABI.F.

A$ 44\fars A<jo
25 ouhčes for 25$

MILUOS QF POUNDS HAVE RFEN 
l’SfD BY OUR GOVERNMENT

Siutai ir Topkautai
DfiL VELYKŲ
PADAROM ant * I M] I 
UŽSAKYMO H WdlVW 

ir virš.
Atdara vak, iki 9 v. v. Nedėlioj 

nuo 9 v. r. iki 12 pietų
L & F TAILORS

3516 SO. HALSTED STREET

Mes Mokame Cash
Morgičiai geram stovy arba de- 
foltuoti. Mes neesame brokeriai, 
bet atstovaujame investmentų 
fondus. Greitas patarnavimas 
nežiūrint kokio didžio.

Union Finance 
Corporation

State 4600
33 North La Šalie St.

.....................     ! ■■faMIMli I! I.... ..

T tie DAH Y

BUSINESS DIRECTOR
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu id telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

KAILIAI
FURS

Prince Ananda PASKOLOS
ANT 
PIRMŲ 
MORGICIŲ 
1-2-3-JŲ 
PAGYVE
NIMŲ.

U7

ANT 
PATAISYMO 

IR 
MODERNI
ZACIJOS 

NAMŲ.

VYTAUTO 
Building and Loan As-s’ri. 

V. P. FIERZYNSKI, SeereUry 

4559 So. Paulina St.
Pitone YARDS 0140

susirasit

Londonas. — Siamo karalius Prajadhipok, kuris atsisakė 
nuo sosto. Karalium tapo paskelbtas princas Ananda, 11 metų 
bėrniukaš (po kairei), kuris dabar mokosi Šveicarijoj.

SPORTAS
ŠIANDIEN RISIS DAN 

O’MAHONEY

šiandien Coliseunie sporto 
mėgėjai turės progos pamatyti 
Dan O’Mahoney,, sensacingą Ai
rijos čempioną.

Amerikon jis atvyko prieš po
rą mėnesių. Per tą laiką jau 
spėjo paristi abu Dusek’us, Ed. 
Lewis’ą, Ray Steel’ą, Jim 
Browning’ą ir kitus. Vadinasi, 
jis negalėjo pirmaeilius Ameri
kos ristikus. Pavyzdžiui, Brown- 
ing dar visai nesenai buvo skai
tomas čempionu. Tačiau prieš 
airj ir jis negalėjo atsilaikyti.

O’Mahoney palyginti dar yra 
jaunas vyras. Jis pasižymi ne

paprasta jėga, vikrumu ir mo
kėjimu ristis. Jis yra sugalvo
jęs specialų truką, su kurio pa- 
gelba paguldo savo oponentus. 
Tas riukas yra žinomas, kaip 
“airių botagas”.

Su O’Mahoney austiems Gino 
Garibaldi, pagarsėjęs italų ris
ti kas.

Be to, dar risis McMillen, 
Sonnenberg, Olai Oleson ir kiti.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlį 
Seredą ir 
Pčtnyčią

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio, dalis.

KVIETKININKAS
Gėles vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Pbone Boulevard >7314. Chicago. III.

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

9 vai. vakare

Sukilimai Kuboj. Kareiviai krato piliečius, ieškodami ginklų.
'' ».# " • ....... ....... ■- ...... ____ . ■ ___________ ___________ .

Antanas Aitutis
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 23čią dieną, 6:15 valandą I 

ryte 1935 m.,, sulaukęs 56 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tauragės h 
apskr., Girdiškės parap., Kiiošių kaime. x Į

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Priklausė prie Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo. H 
Paliko dideliame nuliudime moterį Marcelę (po tėvais Raz

maitė). dukterį Irenę, brolį Petrą ir brolienę Marijoną, sesers- 
diiktėris Stanislavą Mielihiėrie ir Kazimierą AUciunienę, sesers sū
nūs Joną Lageiką ir Praną Tautkų, brolių sūnūs Edwardą ir Anta
ną, brolio dukterį Emiliją, Švogerius Joną ir Rozaliją Maziliaus- 
kius ir Povilą VilČauską, švogerką Ddiriicelę Lekienę ir daug kitų 
giminių Amerikoje, Lietuvoj 2 seseris, broli ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 2203 W. Cermak Road.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 27tą dieną, 8tą valandą 

iŠ„ryto iš namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Aitučio giminės, draUgai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, Brolienės, švogetiai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius A. Phillips; Telefonas

tik 
jums reikia

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
$5.60
$5.35
$5.25

iš šiaur. Illinois 
Furnace Lump ........ .

Nut .......... ...... ......... ..........
Mine Run ................... —

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

KAILIO
Palerinas, J a keta, Skarfos, Čokeriai 

VELYKOMS
V $5.00 ir Aukš.

Mes pertaisysime jūsų senus kailius 
dėl jus ir turėsite naujai styliuotą 
peleriną (cape).

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. Normai 5150

Specialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

Plūs 2% Illinois taksų
No. 1. Nut Illinois anglis, orindžio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėta, Klarnetus, Sak- 
safonus, Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitu instrumentų. 914 W. Maxwell 
Si. arti Sangamon St. CANal 6114.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel, Brunswick 9131._____________

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Paralyžius arba Nu vytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiėgėmis 
rankas, kojas, nugarą; atima kalbą 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikitną .ir* atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N.,Heriųitage AveM Chicago I1L

PIENINE
DAIRY

JONAS ŠAUCIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 dieną 11:45 valandą 
vakare 1935 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus,’ gimęs Gineišių 
kaime, Pandėlio parap., Ro*

- kiškio ap.r
Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudimė 

moterį Marijoną. / po tėvais 
Tauktaitė, suną Bronislovą, 
švogerį Kazimierą Tautkų ir 
Petrą Tautkų ir giminės, o' 
Lietuvoje broli Juozapą ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
’ 12318 S. Racine Avė., West 
Pullman, III.

Laidotuvės ivyks trečiadienį 
kovo 27 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Petro ir Povyld 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bds nu
lydėtas i šv.Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono šaučiuno gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

. jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, Švogeriai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkus. Tel. Canal 3161.

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 

, MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

UIHMIIIIIS
Are They Ealing Food, Wearing 
Clothės, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
r - ■ ■ uju to imi mwi ii--------Naujienos

irimu DU! BIS-------
The WorW» Greatest Lithuanian Daily.

The only Lithuanian HWant Ad" new<paper

PhaNt CANAL 1B08 

nss stimr-um&tniEĖT.cacAfia ill

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bonrbon

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St

Olselio ir retail pardavimas.
Telefono orderius pristatome.
Tel. Victory 1143-1144

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės;

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIALI

BILE KARAS!. . . Ekspertai išteps 
ratus ir pakeis alyvą. Viskas už
6 kvortas arba QQn
1% galiono
Vartojame išskirtinai 100% Sinclair 
i Produktus.

ATDARA VISĄ NAKTĮ 
“Darykit bizriį pas mus. 

Jūsų kaimynai daro”

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki. paveskite mums 

aceWeld CO.
1462 S. WabaSh Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir taisėm senus na
mus. Muro, Cemento, Medžio , ir Stog- 
dėngyste. Lengvi išmokesčiai ar
ba cash. Gaisro apkainavimas 
(statėmentai) ąnt namų ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

•y*

GYDUOLES
MEDICINŲ

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistas, kdrs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimos.

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgį, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kainą 60c., per paštą 65c.

Rezultatai garantuot! arba graži
name pinigus,

WALDEN DRUG CO.
836 B, 43rd St. Chicago, Iii.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir nąujų 
visuomet gausite 
1739 So. Halsted

lietuvišku knygų 
Naujienų knygyne. 
SU Chfcagd, 111,

RAKANDŲ Bargena
FURNITURE BARGAINS

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalia rakandų skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

• » i’ * , * '• r * •

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI Iii BOILERIAI 
Kaįnps, dabar numažintos 
25« 1KI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių; Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL . PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuok pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGiNEERS

į

GENERAL JiADIO StORE 
Lietuvių Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodant lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus. Radios. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Avenue, M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

GERB. Naujienų skaityto** 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.



‘Where flooch bring tuffering.

ir į kita įdės
■<

Įdomi operacija šlubai 9 metų 
mergaitei; po operacijos (ja- 
tęsianti vaikščioli.

LOUIS MEITUS ROOFING
> COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavime LAFAYETTE 5900

3802 So. Campbell Avė. 
LENGVI IšMOKESCIAI.

0^^

&

Naujas bilius prieš atei- vienos dalies ko- 
vius Illinois legislaturojė i ■ a . . •J —

Reikalauja visų nepiliečių registracijos 
žada atimti pašąlpą-ir deportuoti

Jau buvo pranešta, kad kiek 
laiko atgal Illinois legislatu- 
rai buvo įneštas bilius nu
kreiptas prieš ateivius. Tą 
bilių įteikė atstovas Sinnett ir 
jame reikalavo:

1. Uždrausti nepiliečiams 
būti biznyje — be tam tikro 
leidimo, kurį pagal savo nuo
žiūrą išduotų valstijos depar
tamentas;

2. Atimti pašalpą nuo visų 
nepiliečių;

3. Atimti darbus nuo nepi- 
liečių, ir leisti jiems uždar
biauti tik tada, kada visi pi
liečiai turėtų darbus.

Biliuje buvo numatyti ir ke
li kiti drastiški patvarkymai.

Naujasis bilius
Dabar, legislaturai i 

įteiktas vėl kitas bilius,

tiek aštrus, kaip pirmasis, 
vienok nieko gero nežadantis 
nepiliečiams. Atstovas Char
les H. Webcr, kuris bilių pa
ruošė, mato reikalą:

1. Versti užsiregistruoti vi
sus nepiliečius, kurie nepasi
žadėjo palikti piliečiais iki 
rugpiučio 31 d.

2. Įkalinti visus svetimša
lius, kurie pareiškę norą pa-

siimtų. Juos taipgi nubausti 
piniginiai;

3. Reikalui atėjus tokius 
svetimšalius deportuoti;

4. Atimti pašalpą nuo sve
timtaučių, “kad palengvinti 
naštą mokesčių mokėtojams”.

Išimtys butų padaryta tik 
nepilnamečiams, kuriems pra

buvo gyvenimą parūpina giminės ir 
, ne svetimų šalių atstovams.

Nusišovusį J. Švėgž
dą šiandien gabena 

į kapines

Rytoj laidojamas 
biznierius Antanas 
Trust-Truskauskas

NAUJIENOS, Chicago, III.

P*

Pirmadienis, kovo 25, 1935

Bus palaidotas Tautiškose ka
pinėse; tikisi daug žmonių 
laidotuvėse.

Iškilmėse dalyvaus Dariaus-Gi
rėno Posto nariai

Už kelių dienų Chicagoje 
bus padaryta įdomi operaci
ja vienai 9-ių metų mergaitei. 
Ji užgimė be vieno kaulo kai
riojoj kulšyje ir dėl to negali 
vaikščioti. Stingantis kaulas, 
vadinamas “feniuru”, yra 
stambiausias kaulas žmogaus 
kūne, ir jeigu jo nėra, tai ne^ 
galima atlaikyti k ūpo svorio 
— ir dėlto — negalima vaikš
čioti.

Bet Dr. Paul B. Magnuson, 
iš Norlhwestern universiteto 
žada štai ką padaryti’. Blauz
doje yra du kaulu, vienas ku
rių nebūtinai 
vaikščiojimui, 
blauzdos jis kaulą 
įdės jį į kulšį, vietoje Stingam 
čio kaulo. Po šešių mėnesių, 
kai žaizdos užgįs, mergaitė 
galėsianti vaikščioti normališ- 
kai.

Nelaimingoji mergaitė, ku
riai operacija bus daroma yra 
June Garrey, 9 metų, iš Rapid 
City, South Dakotos. Paklaus
ta, ar ji nebijo operacijos, 
mergaitė atsakė, kad ji pasi
duotų kelioms operacijoms ir 
kelis metus išgulėtų ligoninė
je, jei tik ji galėtų taip vaikš
čioti, kaip kitos mergaitės;

JACKSGH

UM

reikalingas
Iš mergaitės

išims ir View of floodwater» which recently »wept five

Mississippi upė, dėl kurios išsilėjimo penkiose valstijose įvyko potvyniai.

matę, kad namuose yra žmo-.lių vietinių organizacijų, tarp 
vamv, 4-n '111 I irtfllVIll II O vU O 1 U V 11 Po«oLnių, pabūgo ir pabėgo per tą 

patį langą, per kurį įsibrovė. 
Jie nespėjo nieko pavogti.

VA K AR IR 
ŠIANDIEN

jų Lietuvių Darbininkų Pašel- 
pinio kliubo, etc. Paliko žmo
ną, Marcelę Aitutienę ir duk
terį, Ireną, kuri dirba vienai 
advokatų firmai, miesto cent
re.

Laidotuves įvyks trečiadienį.
Visų užuojauta p-ai Aitutie- 

nei ir dukrelei jų gyvenimo 
liūdnoj valandoj. Draugas.

per Bridgepcrtą 
mitingą, Courtney 
įsuko į Canal gait- 
į Archer ir Union

CLASSIFIED ADS
h——............... .. ..... . i ............................ .........................

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų jr rendauninku reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

lęl. Armitage 2951
Mes esame jau Aiuo adresu viri 50 met.

t

f

MOVING
Prieš persikrausiant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano Žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St.

MARQUETTE PARK — 
šiandien Tautiškose Lietuvių 
kapinėse bus palaidotas mar- 
ųuette-parkietis Jonas Švėgžda, 
6957 South Artesian avenue.

Velionis prarado gyvybę pe
reitą trečiadienį, kai per jo kū
ną kiaurai perėjo revolverio 
kulka. Tai įvyko velionio na
muose, kur jį surado podukra 
Ona Skeriutė, įėjusi į kambarį 
apie 3:30 po pietų. '

Kodėl velionis nusišovė ir 
kaip nusišovė, nežinia, bet naš
lė, Ona švegždienė tvirtina, 
kad nelaimė įvykusi netikėtai, 
kai J. Švėgžda valęs revolverį. 
Kulka kliudė kairįjį velionio 
krutinės šoną, perėjo kiaurai 
visą kūną ir atsimušė į grindis, 
netoli vietos, kur velionis sė
dėjo.

P-ia O. Švegždienė taipgi už
ginčijo faktą, kad velionio kū
nas buvo rastas kėdėje. Ji tvir
tina, kad J. Švėgžda sėdėjęs 
atlenkiamame krėsle. Taipgi, ji 
sako, aplink kėdę nebuvę jokio 
kraujo. (žr. ketvirtadienio 
“N”)

Manoma, kad laidotuvėse da
lyvaus namažai žmonių, nes ve
lionis buvo plačiai žinomas ir 
•turėjo daug pažįstamų Mar- 
ųuette Parke. Kūnas bus išvež
tas iš namų 1:30 po pietų. Lai
dotuves tvarko grab. Paulavi
čius. (Sp.)

Šiandien laidojamas 
buvęs “N.” darbinin

kas V. Pūkelis
MARQUETTE PARK. — 

šiandien Tautiškose kapinėse 
bus palaidotas Vincentas Pūke
lis, 6681 S. Maplewood Avė., 
buvęs “Naujienų” darbininkas. 
Velionis buvo apie 39 metų 
amžiaus. Artimesnių giminių, 
apart pusseserės, Agotos Pet
rauskienės ir pusbrolio Jurgio 
Pūkelio nepaliko. Grab. J. F. 
Eudeikiui patarnaujant kūnas 
bus išvežtas iš namų 9 vai. ry
to.

Velionis mirė nuo plaučių už
degimo, pasirgęs vos porą die
nų.

CHICAGO LAWN — Rytoj 
rytą militarėmis iškilmėmis ir 
apeigomis bus palaidotas Anta
nas Trust-Truskauskas, kuris 
mirė širdies liga penktadienį 
prieš piet. Jis krito negyvas 
užvažiavęs į vieną Bridgeporto 
krautuvę parduoti mėsos.

Grab. S. P. Mažeikai patar
naujant kūnas bus išvežtas iš 
namų, 3231 W. 66 Place, 8 vai. 
ryto. Po apeigų Marųuette Par
ko bažnyčioje kūnas bus palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Laidotuvių iškilmėse dalyvaus 
uniformuoti Dariaus ir Girėno 
legiono nariai, prie kurių pri
klausė ir velionis. A. Trust bu
vo eks-kareivis. Jis paliko žmo
ną Virginią Slepavičaitę-Trus- 
tienę ir tris sūnūs ir dukterį.

Legionieriai yra prašomi su
sižinoti su laikinu komandantu 
Wm. J. Kareiva, 4644 S. Pau
lina street, dėl susiorganizavi- 
mo laidotuvėse. Jo telefonas 
yra Boulevard 1389. (šeštadie
nio “N.” buvo paduotas klai
dingas numeris, Blvd. 0678).

Šiandien legionierių su
sirinkimas

Šįvakar, kaip 8 vai. P. M. 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 
W. 43rd St., įvyks Dariaus-Gi
rėno posto narių susirinkimas. 
Po biznio reikalų atlikimo, na
riai išgirs įdomią paskaitą' apie 
telefonų operavimą, kuri bus 
iliustruota demonstracija. De
monstracijai bus naudojami 
tikri telefonai ir tikra centra- 
linė telefonų stotis miniaturo- 
je.

Paskaitos išgirsti yra kvie
čiami visi Posto nariai, jų 'šei
mynos, giminės ir visi eks-ka- 
reiviai su savo šeimynomis. Jo
kia įžanga nebus imama. (Sp)

Šiandien atsidaranti 
buvusi Nugent 

Liejykla

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Yra kalbama, kad kaip šian
dien atsidarysianti plieno lie
jykla, kuri randasi prie 31-mos 
ir Wood gatvių. Savo laiku ji 
buvo žinoma Nugent Liejyklos 
vardu, bet dabar perėjo į ki
tas rankas, ir berods, vadinsis 
"Silver Steel Foundry” ar pa
našiai.

Liejykla buvo 
ilgą jaiką. Ten 
400 darbininkų.

uždaryta per 
dirbdavo apie

Chicagos uosto, laivą 
darbininkai reika
lauja algą pakėlimo

4,000 Chicagos uosto ir lai
vų darbininkų šią savaitę tu
rės atnaujinti kontraktaus su 
bendrovėmis. Tuo reikalu, 
50 lokalų unijos, prie kurios 
darbininkai priklauso, turės 
balsavimus.

Unija reikalaus algų pakė
limo nuo 15 iki 20%, bet ben
drovės, sako, tų reikalavimų 
nepriimsiančios.

Gerai indus plauti, 
bet ne kitai mote

riškei
Tame ir yra visas blogumas 

su IV. C. Baronu...

MARQUETTE PARK—Kaip 
ir kiekviena moteriškė, taip ir 
p. Ethel Baronas, 30 metų, 
Artesian’avenue, mano, kad 
vyras, kuris plauna indus, ap
taiso namus, ir dar žmonai 
plaukus sušukuoja, yra vyras, 
kuriuo galima pasidžiaugti.

Ji, Baronienė, turi tokį vy
rą, bet negali daug džiaugtis, 
nes jis ir indus plovė, ir stu- 
bą valė ir plaukus šukavo ne 
jai, bet kokiai tai kitai “merg
šei”. Ji to negalėjo pakęsti 
ir nuėjo pas advokatą., Tas 
užvedė bylą, reikalaudamas 
atskiro pragyvenihio jai ir 3 
metų sunui.

Apskųstasis vyras yra Wal- 
ter C. Baronas, 34 metų am
žiaus, kurį žmona sakosi su
gavusi išeinant iš “anos” mo
teriškės buto, po to kai ten 
nakvojo.

Bandė apiplėšti lie
tuvius D. Andrękus

BURNSIDE — Trumpą lai
ką atgal du ar daugiau plėši
kų įsibrovė j namus, lietuvių, 
D. Andrekų, 110 East 95th st. 
Jie sulindo į namo pirmą aukš
tą per užpakalinį langą. Kadan
gi pirmas aukštas buvo tuš
čias, neapgyyentas, tai pikta
dariai ėmė slinkti j antrą aukš-

Ten buvo D. Andrekienė, ku
ri išgirdusi piktadarius, nusi- 

‘ \ pa^gando. Bet ir piktadariai,

šeštadienį vakare Klas’o res- 
taurante, 5734 W. Cermak Rd., 
įvyko Lietuvių Studentų — 
Lithuanian University Club, 
kostiuminis Vakarėlis. Dalyva
vo pusėtinas būrys svečių, ku
rie linksmai praleido laiką.

■' :,

Hollywood Inn vakar įvyko 
gražus Brighton Parko Mote- 

pirmas 
susi-

2639

rų Kliubo, vakarėlis 
pasirodymas paplukai nuo 
organizavimo. J(

,

P-lė Betty Sanovvski,
W. 44th street, organizuoja 
mergaičių hasebiall tymą. Ji 
prašo kandidatei tokiam tymui 
su ja susižinoltL Telefonas Vir- 
ginia 0730. (šiame numeryje 
kitdje vietoje yra įstojimo ku
ponas).

Yra planuojama vasarai įs
teigti bedarbių aktorių grupes, 
kurios vaidins veikalus įvairio
se Chicagos dalyse. Scena žąda- 
ma pastatyti ant troko ir ją 
vežioti iš vienos vietos į kitą 
vaidinimams.

ik'

Trijų vaikų motina, Anna 
Ludes, 2334 N. Spaulding avė., 
buvo suimta už važiavimą au
tomobiliu, kai buvo girfia.

* ■
Kalbėdamas Chicagoje, Ni

ekotas Roosevelt, buvęs J. V. 
ministeris Vengrijoje, pareiškė, 
kad karas Europoje esąs neiš
vengiamas. Tas faktas, jo nuo
mone, labiausiai paskąitino Vo
kietiją ginkluotis;

*

Netoli Morton Grove savo 
klojime pasikorė ūkininkas 
Frank Hager, 45 metų. Pasiko
rė nusiminęs dėl divorso, kurį 
žmona paėmė.

Šetadienį mirė žy 
mus westsidietis An 

tanas Aitutis
—-<-

WESTSIDE
nas Westsidietis Antanas 'Ai
tutis, 2203 Węst Cepnak Road 
pasimirė šeštadienį, apie 6:15 
valandą ryto. Per eilę metų 
jis užlaikė bąrfcdaokutyklą ša
lę Metropolitan Statę Banko, 
kur turėjo išsidirbęs plačią 
lietuvių klienteliją.

Velionis priklausė

Žymus ir se-

Bandė nužudyti vals 
tijos prokurorą Tho 

mas J. Courtney
Piktadariai suvarę 8 kulkas j 
Courtney automobilį ir pabėgę

Nežinoihi piktadariai vakar 
ank&ti rytą bandė nužudyti val
stijos prokurorą Thomas J. 
Courtney.

Užtikę savo auką prie kam
po 71-moš ir Normai bulvaro, 
bevažiuojant automobiliu piktar 
dariai ėmė šaudyti. Courtney 
sakosi butų žuvęs, jeigu ne 
siaura metalinė juostą automo
bilio langėj j kurią iš kelių pė
dų iššauta kulka atsimušė ir 
nulėkė į šoną, nepataikydama 
kur reikėjo. .

Išviso pasikėsinę prieš Court
ney gyvybę piktadariai iššovė 
ašituonias kulkas, bet nei su 
vienu šuviu nepataikė, nes šau
dė važiuodami apie 60 mylių j 
valandą greitumu.

Pasikėsinimas įvyko proku
rorui parvykstant namo iš po
litinio mitingo Sherman vieš
butyje, miesto centre, su dvie- 
jais detektyvais ir aldermonu 
Harry E. Perry. Courtnej( gy
vena adresu 7958 S. Green st.

Bandė nužudyti

Važiavo
Apleidus 

automobilis 
vę, paskui
gatve važiavo iki Garfield bul
varo, kur paėmė Normai bul
varą. Courtney sako, kad mato
mai piktadariai sekę juos visą 
laiką, bet prisirengę įvykinti 
pasikėsinimą tik prie 71-mos, 
kur juos pasiviję.

Paleidę šuvius pasikėsintojai 
nudumė nepaprastu greitumu 
Normai ir nesustodami įsuko į 
72 gatvę. Kol Courtney auto
mobilis prisirengė juos vytis, 
piktadariai jau buvę dingę.

Dabar visa Chicagos policija 
ir detektyvai yra išjudinti ieš
koti žmogžudžių. Jie suiminėja 
visus įtariamus žmones Chica
gos Southsidėje.

t- į M " ■ * > ■ *

Dėl meilės du plieno 
darbininkai pra
rado gyvybes

Kruvina tragedija South 
Chicagoje

SOUTH CHICAGO — Meilė 
ir ginčas dėl žmonos vakar ry
tą atnešė mirtį dviems plieno 
liejyklos darbininkams. Archie 
Stockman, 41 ir Carl Norder- 
gran, 40, 8025 Exchang.e avė., 
susiginčijo šeštadienį dėl mote
riškės. Stockman kaltino Nor- 
dergraną paviliojimu jo žmo
nos meilės. Ginčas priėjo ir 
prie kumščių, bet kaimynams 
pasisekė juos perskirti. <•

Bet Nordergran nutarė ne- 
dovanuoti. Vakar anksti rytą 
atsikėlė ir laukė pasislėpęs ne
toli Stockmanų buto. Kai tik 
Stockmanas išėjo įnešti pieną 
ir laikraštį, Nordergranas pa
leido kelis šuvius, užmušdamas 
Stockmaną vietoje. Po to, jis 
įėjo į savo kambarį, tame pa
čiame name ir nusižudė.

PRANEŠIMAI
. i .. . —

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas ivyks trečiadieni kovo 27 d. 
Fellowship House, 881 W. 33rd PI. 
7:00 vai. vak. Visos narės malo
nėkite pribūti, daug dalykų turime 
dėl apsvarstymo, ir narės katros 
turėjote tikietus dėl vakaro kuris 
jvyko kovo 3 d. malonėkite sugrą
žinti neparduotus tikietus arba pi
nigus. Sekr.

Visos narės mato*

CLASSIFIEOADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

prie ke

Cook apskričio prokuroras, 
Thomas J. Courtney, prieš ku
rį vakar aukšti rytą buvo pa- 

i darytas pasikėsinimas. Court
ney išliko nesužeistas.

Visokios lazdoą. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus. 

STAR WIND0W SHADE CO. 
L H HRUBY, Prop. 

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6189, Chicago,

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nuaji Langams Uždangalai Musų
Specialybė.

Pristatome visus. Apskaitliavi- 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai ■ 

— Showkėsai — • 
Lunch Kaunteriai 
dytuvai — Barbeque Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
stoka. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO..
14 N. Franklin Street 

TeL CENtraI 4561 
•t Chicago. III.

į.y..i. ......„.. .. ... ......... ...... ..i.,,....... ..I......

Išparduodame Baru Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Boksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS. p....... — -

1900 S. State St.

Soda Fountains 
Cash Registeriai — 

i — Kėdes —- Šal-

Store Fixtures 
CALumet 5269

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams. Bučemėm, Kepyk
lom, Delieatessen Įtaisai, ir t t. 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam j Mainus.

1607-11 So. State St 
VICtory 8370

Partnere Wanted 
Pusininku Reikia

PARTNERIS reikalingas dėl gaso- 
lino stoties. Matykit M r. Solk. 
17 N. State St. kambarys 1100.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

DEGTINES pardavinėtojai. Dide
lis komisas. Pardavinėti pagarsėju
sius degtine ir vyną. Apsaugota 
pirklyste. Pilna kooperacija. Duosi
me adresus. Avansas, jeigu busite 
atsakanti tam darbui. ROXY LIQUOR 
CORPORATION, 810 W. Madison St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
i valgykla, indus plauti ir apvalyti. 
Pragyvenimas ant vietos.

2404 W. 16 St

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSIOS pardavėjos, kalban- 
čios lietuviškai ar lenkiškai prie 
kautų ir dresių — dviejų kainų Sto
ras. LIBERTY, 1285 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

IDEALIŠKA vieta dėl tavern ir 
naktinio kliubo. Automobiliams vie
ta dėl 100 karų ant gyvos 63-čios 
gatvės. Pašaukite Englewood 0425.

PARAVIMUI arba parenduosiu 
galiūnas ir restaųrantas, visiems pa
žįstama vieta ant Halsted ir 23čios, 
priešais Omaha Packing Co., įsteig
ta 40 metyv Del partneriu nesuti
kimo. turiu parduoti.

2810 So. Halsted St.

PĄRDAVIMUI grosemė su Visais 
gerais įrengimais, taipgi saliuno fix- 
turiai, gali pirkti atskirai, Sam 
Terevich, 8514 S. Emerald Avė.

lOb UUtHC UAO<7, VIUVOKU, III.
Langams Uždangalus (Shades) pa- _____ __ __________
darome ant užsakymo. Taipgi va-’25 metus. Chas. Cerveny, 2538 So.

lome ir pataisome uždangalus. Troy St. ,^1

TAVERN pardavimui su ar be 
, nuosavybės. Biznis įsteigtas virš

Troy St.
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